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 للكاتبة: كارول مور تيمر
 امللخص

اريدك!........كل النساء اللوايت مسعن هذه 
ي سقطن يف هليب انره  الكلمة من جو لوتش

كفراشات عمياء,اال اليسون  
اليوت.......فاسوار قلبها اوصدها سر حزين  

. 
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وعيناها قبل شفتيها اعلنتا العصيان وقالتا )ال 
 ........قليب لن يسقط يف دائرة النار(.

رفض الرسالة وحارب على  لكن جو لوتشي
 كل اجلبهات دون ان ينسحب . 

فهل ينجح ام يرفع الراية  
 البيضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

*************** 
 

 
 



 - 6 - 

_ حصار1  
************** 

حني دخلت النسوة اىل غرفة االستقبال يف 
منزل ,,اخيها كان اول ما وقعت عليه عيناها  
هو جو لوتشي فكان ان شعرت برغبة عارمة 

ها للعودة من حيث اتت. تدفع  
لكنها قابلت عينيه السوداوين دون ان يرف هلا  

جفن,,, هتز راسها بربود قبل ان تستدير 
 لتتحدث اىل زوجة اخيها دايان ........ 
 كانت تعلم ان تينك العينني السوداوين 
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مازالتا تراقباهنا ,,,فهي حتس دائما بنظرات جو 
دث لوتشي عليها حني يلتقيان ومااكثر ما ح

 ذلك يف االونة اخلرية.
 

 قالت دايان ابرتياح:
 _سرين قدومك.

دايان امراة متوسطة اجلسم شقراء الشعر  
,تزوجت اخاها تشوك منذ عشر سنوات 

,,,عندمها صيب وفتاة ينامان حاليا يف الطابق  
 العلوي . 
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اما جو لوتشي االسود الشعر والعينني الذي 
ملك نصفه انكليزي ونصفه االخر ايطايل فهو 

يف عامل املال والتجارة مل حياول اخفاء مالحقته 
 هلا منذ التقيا قبل اسبوعني .

 
كانت تشاركه حياته حىت ذاك الوقت الذي 

التقيا فيه ,ممثلة صغرية صاعدة,,,طلب منها ان  
 تغادر ليلة لقاء جو ابليسون الول مرة. 

ان معظم النساء يشعرون ابالاثرة واالطراء جملرد  
هذا الرجل يطاردهن  التفكري ابن 
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...........جو لوتشي رجل اعزب انيق 
وشهري......لكن اليسون تفضل لو حيول 

اهتمامه اىل انحية اخرى ,,,جورجيو لوتشيانو  
 وهذا امسه االصلي مل يكن من طرازها ابدا .

 
فسمعته مع النساء ليست سرية ,وطريقته يف 
اهناء عالقاته ليست بلطيفة ابدا بل هي يف 

قاسية فالنساء يستبدلن بكل بساطة   الغالب
 ,دون اعالم مسبق.

 مسعت دايان تقول برجاء :
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_ابهلل عليك ........ ابعدي هذا الرجل عن 
 تشوك ,فهذه حفلة عشاء ال موعد عمل.

 _لكنين واثقة ابن تشوك الميانع.
 
 

اهنا تعرف خري معرفة شدة تعلق اخيها  
,,,فهي مل تبلغ اخلامسة والعشرين   اباالعمال

 دون ان تفهم طبيعة اخيها .
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_هو على االرجح الذي طرق املوضوع  
......... لكن انظري.... يبدو وكانه فقد 

 اهتمام جو. 
 

تبعت اليسون نظرة دايان الساخرة فاصطدمت 
عيناها اخلضروان ابلعينني السوداوين ,,,مل  

ينني ,حيدث ان رت من قبل عينني كهاتني الع  
اهنما بنيتان قامتتان اىل درجة االسوداد , راحت 

تلك النظرة السوداء تطوف فوق جسدها 
,,,بدا من نعومة شعرها االسود املنسدل على 



 - 12 - 

كتفيها ,فعينيها اللتني حتيط هبما اهداب انعمة  
سوداء ,منتدايت للياس,,فانفها الناعم الصغري 

وق  املستقيم ,,,انتهاء ابمحر الشفاه الالمع ف 
شفتيها املنفرجتني........فعنقها الطويل  

النحيل وكمال جسدها حتت الرداء االمحر  
الذي يبلغ حد ركبتيها , فساقيها للتني يزينهما  

 حذاء عايل الكعبني يزيدها طوال فوق طول .
 

كان جو لوتشي مثاال للرجولة الرائعة ........  
ومعرفة بواقع جاذبيته هذه جعلت اليسون حتس 
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شعر هو هبا منذ البداية مما زاد من  بربودة
 اترجح رغبته فيها . 

كان جيب ان تعرف ان مثل هذا الرجل سيعترب  
 برودها حنوه حتداي له , سيواجهه بعناده .

لو عرفت بوجوده هنا يف حفلة خاصة املفرتض 
ان يكون فيها بعض االصدقاء املقربني لرفضت 

 الدعوة.
 



 - 14 - 

ه وبني اخيها  ازعجتها هذه الصداقة املفاجئة بين
,فليس جو برجل يصادق احد,,,اما اهتماماته 

 االخرى فيمضيه على العمل والعمل فقط.
مجع ثروة لوتشيانو والد جورجيو ثيودر  

لوتشيانو ,بواسطة عمليات مشبوهة ,لكن منذ 
ان تواىل جو العمل وذلك قبل مخس عشرة 
سنة من االن ,,, جعل ثروة العائلة تنصب 

ية جتارية قد جنح يف كل على اهتمامات صناع
ماصمم عايه ,,, من سلب لب النساء اىل عقد 

 افضل الصقات ! 
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وهذا ابلضبط ما كان يزعجها فليس بني تشوك  
وجو قاسيم مشرتك اجتماعيا ........تشوك  

اب مستقيم حيب زوجته وعائلته كثريا....بينما  
االخر يفض الزواج وان كان يوافق االخرين  

 عليه. 
رابط بيهما العمل ,لكنها عادت  اعتقدت ان ال

فوجودته غري معقول الن جو لوتشي اليعبا ابدا  
ابلطباعة مهنة ,,اخيها الذي ميلك اكرب دار  

 نشر خاصة يف اسرتاليا..... 
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 مهست دايان لتقطع افكار اليسون:

 _انه قادم الينا .
كانت اليسون تتوقع هذا وسرعان مااحست 

ان بدفء جسده وهو يقف قرهبا ,,,وسرع
مامشت رائحة عطره الفخم الذي يستخدمه 

 ورائحة السيكار الذي يدخنه. 
 

 _اليسون ! 
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حياها بصوت عميق رقيق .....لقد ادهشها  
لصوت عندما مسعته للمرة االوىل فلم هذا ا

حيدث ان مسعت قط مثل هذه النعومة املغرية  
 يف صوت له هذا الرنني االجش .

 _سيد لوتشي .
 

 _هل تودين شرااب ؟
عتقد ان تشوك ..... _ا  

 لكن اخاها صرف النظر عن هذا يقوله: 
 _جو يعرف مكان الشراب . 
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 رفعت اليسون راسها بشموخ:

اذن .....ساقبل عرضك اللطيف سيد لوتشي  
. 

واطبقت اصابعه القاسية على ذراعها ,ليقودها  
بعيدا عن تشوك ودايان اىل الغفة االخرى حيث  

الشراب....... طاولة    
_الست بلطيف معك اليسون ؟ ملاذا تركت 
منذ اسبوعني حفلة ماكسويل قبل ان تتاح يل  

 فرصة حمادثتك؟ 
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كانت تود لو ترتك هذه احلفلة كذلك لكن 

ارن احلفلة الخيها ,وردت بربود,,, وهي تق 
طوهلا بطوله فهي تكاد التبلغ كتفيه رغم طوهلا  

 املعروف :
 _اسفة .
 ابتسم.

لك اسفة ابدا لكنين ساترك االمر ميضي _الاخا
يف الوقت احلاضر ,شراب الفريز مع التونيك  

 اليس كذلك ؟ 
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مل تساله اليسون كيف عرف ذوقها يف الشراب  
,الهنا تعلم انه جعل شغله الشاغل ان يعرف 

 عنها كل شيء!
 قبلت الكاس بتحفظ :

 _شكرا .
 _من دواعي سروري .

 
جل الذي اعتاد  جتاهلت اليسون جماملة هذا الر 

ه ,اال ان قلة اهتمامها به  على جتاوب النساء مع
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اهتمامها به يغيظه ......لكن الخيار لديها  
,فاما ان تظهر له اجلفاء وقلة االكرتاث او  

.....تعطيه ماتريد .....ومبا انه يريدها وهذا 
 مامل خيفه ,فقد قررت اظهار الالمباالة .

 
للمس  حينما انوهلا الكاس استغل الفرصة

 اصابعها برقة ......وسارع يقول:
_ليس هذا مناسبا ,لكنه السبيل الوحيد اىل  
ملسك ...... اجتمدين الرجال هكذا دائما 

 ليبتعدوا عن دربك؟ 
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لقد بدا يشعر ابمللل اذن,فقد كان حىت هذه 
 الليلة يظهر اجنذابه بطريقة فاتنة .

 
مل يتحرك ومل يتفوه بكلمة خارج هذا النطاق 

لليلة فتصرفه خمتلف مما يعين ان املطاردة ,اما ا
انتهت فعلى ما يبدو ان الثعلب املاكر قرر ان  

ينقض على الفريسة ,ابية وسيلة يستطيع 
 استخدامها . 

وهذه هي اللحظة اليت كانت ختشاها فتصرفاهتا 
املؤدبة املتحفظة مل تعد كاية لردعه وعليها ان  
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تكون فظة وقحة النه ينوي ان يتصرف معها  
 بفظاظة ووقاحة.

 
 ردت عليه بصراحة :

 _هذا صحيح !
وتالشى السحر من وجهه اتركا تعبريا خشنا 

 قاسيا . 
 _لست اان اذن استثناء عن القاعدة؟
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الناس حوهلما يتحدثون ويضحكون بصوت 
مرتفع حمدثني ضجة تغطي هذا احلديث اخلاص 

. 
 

 اجابت:
 _ال ......... 

ولد هذا الرجل ويف فمه ملعقة من ذهب لذا  
لن يسمح المراة ان ترفض له شيئا يريده 

,,,كان يف اخلامسة والثالثني من عمره ينال ما 
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يريده وعليه لن تكون اليسون اليوت االستثناء  
سدها .,ولو كان ما يريده منها هو ج  

 رات ان اهلجوم هو افضل وسيلة للدفاع.
باحثاه هبذه الدقة؟_ماذا بينك وبني اخي لتت  

 
 _امل خيربك بعد؟

 _ال ... 
 _عجبا .....ملاذا ؟

 _مامن شك يف ان يعلمين يف الوقت املناسب . 
 رفع جو راسه متكربا:
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_يف الوقت املناسب لكن الن يكون هذا 
 متاخرا؟

 
 _الادري , مارايك انت؟

ضحكك خبشونة وسخر من طريقتها اليت 
 تستخدمها لتحظى ببعض املعلومات:

مبا ....... _ر   
 فاستدارت استعدادا لرتكه:

 _اذن ساذهب الساله حاال.
 امسكت اصابعه الثابتة ذراعها: 
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_تريثي قليال , ان سالتين بلطف فقد اقتنع 
 وقد اقول لك. 

 
 نظرت اليه بربود: 

_استطيع احلصول على املعلومات من تشوك  
 جبهد اقل.

 احست ابنفاسه تالمس خدها بدفء.
؟ _وهل اجلهد معي كبري  

 
 _اجل !
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لعنت نفسها الهنا تظهر الغضب فهي ارادت  
اال تظهر اي انفعال امام هذا الرجل لكن كيف 

 هلا ان ترتك هذه املعاملة دون رد يذكر .
 سحبت ذراعها منه عن قصد ومغزى :

_اجل سيد لوتشي اخشى ان ماقلته صحيح 
 ,لكنين اكره ان اقوم جبهد.

 
 فشهق :

الثرية املسكينة.  _ايللفتاة  
 نظرت اليه ساخرة:
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_اليست هذه مالحظة سخيفة تصدر عنك 
 انت ابلذات . 

 
_لقد عملت على ان اكون راس لوتشانو منذ 

ت معىن البورصة واالسهم ...... فلم  ان فهم
حيدث ان اعطي والدي احدا شيئا دون مقابل  

 ولست ابستثناءفما عذرك انت ؟
...... جو اذن لقد اصابت فيه وترا حساسا.

لوتشي ال يفقد اعصابه بسهولة واندرا ما يفعل  
 ..... وهاهو يفقدها وبشكل مؤثر. 
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 وقالت هبدوء:

_ليس لدي عذر ..... فلست اال جمرد 
 مسؤولة عن جملة ميلكها تشوك.

_هذا ما ابلغين اايه انه لقب سطحي ....اان  
 واثق من هذا .

_التكن واثقا من نفسك اىل هذا احلد , فقد 
ون جملة شؤون املراة جملة نسائية الهتم رجال  تك

 مثلك, لكنين اديرها بكفاءة.
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 _ومامدى هذه الكفاءة ؟
تضرج وجهها من جراء هذه االهانة املقصودة 

 فردت بلؤم :
 _اسال تشوك!
 ضحك جو : 

به ,فقد  _على االقل ....هذا تقدم الابس
دفعتك اىل ان تفقدي اعصابك ثالث مرات يف  

 مخس دقائق. 
 

 _احسبنا بذلك بتنا متساويني . 
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_الابدا فقد سيطرت على نفسي منذ التقيت 
 بك بصعوبة اال ان كلمة منك قد تنهي توتري .

 عرفت متاما ماهي الكلمة اليت يريدها !
 فقالت حبدة : 

املدة _اان مل استخدم مثل هذه الكلمة يف 
 االخرية . 

 
 _منذ وفاة زوجك؟ 
 تسمرت اليسون : 

 _وماذا تعرف عن هذا ؟
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 _مل يكن سرا موته او الطريقة اليت مات فيها.
 _صحيح . 

مل يكن موت جاك سرا ,فقد نشر اخلرب على 
الصفحات االوىل يف صحف العامل :)سائق 
سباق سيارات سابق يقتل يف حادث سيارة 

 )......... 
 

على حياهتا اخلاصة: واتبع جو تطفله  
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_وليس سرا كذلك وجودك معه يف السيارة 
وقت احلادثة ,,,كما مل يكن سرا ان زواجكما  

 كان منتهيا قبل ذلك.
جعلت كلماته القاسية العرق يتقطر من جبينها  
,مع ان نظراهتا املتبلدة الباردة بقيت مبتعدة 

 حنو احندار ......واتبع:
 _انتما من البارزين .

 
اليه حبدة :  فالتفتت  

 _لو تعذرين سيد لوتشي ......... 
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 _واذا مل اعذرك ؟ 
شدت اصابعه على ذراعها لكن نظراهتا القاسية  
الباردة اليه وصوهتا االجش الفظ جعله يسقط  

 يده: 
 _بل ستعذرين .

 
ودون ان تعيد النظر اليه ابتعدت عنه ,وسرعان 

 مااحست بيد تشوك تالمس يدها: 
و ؟ يبدو غاضا _اليسون ؟ ماذا قلت جل

 كالصاعقة!
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رفعت بصرها اىل اخيها املرتبك الذي يكربها 
 خبمس سنوات : 
 _انت مل تغضبيه؟ 

 ردت ساخرة:
 _ايبدو لك انين اغضبته؟ 

 
وكان جو يتكئ االن اىل اجلدار يهمس يف اذن  

 شقراء تضحك . 
 فقال تشوك : 

 _انه ليس مهتما هبا .
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 _اوه ؟
 _تعرفني هذا.

 
 _وهل اعرف؟

اكرب من ان تتظاهري ابحلياء فالرجل _انت 
 يريدك كما تعرفني .

_اعرف ...... واعرف كذلك انين لن اكون 
 له.

 _اليسون......... 
 نظرت اىل وجه اخيها املتضرج بقلق:
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_تشوك .....اظن ان علينا ان نتكلم عن 
 عالقتك املفاجئة هبذا الرجل. 

 
 _انه عمل .

 _اي عمل ؟ مىت كان جو لوتشي يهتم بعامل
 الطباعة والكتب والنشر واجملالت ؟ 

 _انه اليهتم هبا ...... 
 _اذن ما هو العمل الذي جيمعك به. 
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_النستطيع التحدث عن هذا املوضوع هنا 
,,,اهنا حفلة وانت تعلمني ان دايان الحتب 

 التحدث عن االعمال اثناء حفالهتا.
 

 تنهدت :
 _يف الغد اذن ؟ 

.....تعايل لتناول الغداء  _يوم االحد ؟ حسنا 
 مع تود ولوسي اللذين سيحبان هذا. 
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ترقرقت اساريرها عندما مسعت امسي ابين اخيها  
واحست ابن اخيها يتالعب هبا جمددا,فهو 

 يعرف حمبتها لتود ولوسي .
_سنتحدث عن جو لوتشي قبل الغداء ساصل 

 يف حوايل الثانية عشرة. 
 _عظيم . 

 ابتسمت مستغربة اضطرابه: 
ل زججت نفسك يف ورطة؟ _ه  

 
 _اليسون........ 
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 ملست خده مداعبة بسخرية :
 _يف الغد حبييب واريد شرحا مستفيضا . 

 _لكن .... 
 _شرحا مستفيضا. 

 
 _بدات اتساءل من هو االكرب يف هذا العائلة. 
وابتعد عنها ليتحدث اىل ضيفني كاان على 
وشك املغادرة فسمعت من ورائها صوات 

 الخيطئ صاحبه ابدا.
 _انه سؤال جيد.....
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 التفتت اليه ترى منذ مىت وقف مسرتقا السمع؟
 

_التضغطي كثريا على تشوك حلوي انظري ايل  
. 

 _قلت لك ....... 
 قاطعها ! 

يين _انت مل تبذيل حىت االن جهدا مقتنعا دع
اوصلك اىل املنزل وعندها اخربك عن كل 

 شيء. 
 ردت متصلبة :
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 _لدي سياريت .
 

_اذن اوصليين انت اىل منزيل ,فقد ركبت 
 التاكسي وصوال اىل احلفلة.

 _افضل اال اقلك. 
 ملع الغضب يف عينيه :

_الاستغرب اذن انتقال زوجك اىل نساء  
 اخرايت .

 
 شحبت اليسون شحوب االموات: 
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 _ماذا قلت ؟ 
_حني جتعل الزوجة زوجها يتجمد يف فراشه 
فمن احملتم ان ينتقل اىل نساء اخرايت طلبا 

 للدقء واالكتفاء.
 _اتقول ان هذا ماكان يفعله جاك؟ 

 
 _هذه معلومات عامة.

 _صحيح ؟ 
اكان يعاشرك قبل ان ميوت ؟ -  

 _الشان لك حبياتنا اخلاصة ......اوه! 
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شهقت من االمل الذي احدثته قبضته على 
معصمها ,فقد لوي ذراعها اىل ظهرها ,,,حىت 
 اصبح جسدها قربه بشكل خطري فامرته بغيظ:

 _دعين !
 

 رد بشراسة :
 _ابتسمي قلت ابتسمي ........اللعنة !

  نظرت اىل ماحوهلا ايئسة ,فذهلت الن مامن
احد يالحظ ما يفعله هذا الرجل هبا فاكثر 

الرجال مشغولني ,,ابلنساء الاليت تعرفوا اليهن  
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يف هذه احلفلة وقد ينتهي املطاف ببعضهم اىل  
 عالقة حب او زواج.

لكن هذا لن حيدث بينها وبني هذا الوحش 
 الذي مازال يؤملها . 

 
 فتاوهت: 

_كيف يل ان ابتسم وانت تكاد تكسر ذراعي 
 ؟

قبضته عنها ,,,لكن حركته هذه جعلت ارخى 
 جسدها يلتصق به بشكل محيم اكثر. 
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 _اسف ...واالن اجييب عن سؤايل .
 _نسيت ماهو .

 _كاذبة ! 
 

 جعلتها هلجته احلقود تنتفض مذعورة : 
 _لن اتباحث معك عالقيت بزوجي الراحل !

 تنهد جو وتركها:
 _انت ختتارين التحدي حىت يف اوقات اخلطر. 

 
 _خطر .
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نت ابردة ,ابردة وهذا غري طبيعي ,فعيناك _ا
مجراتن من انر ختربان عما قد هتبينه لرجل 

 ...... 
 _رمبا لكن ليس لك انت !

_اان ..... لقد بدات اسام االنتظار اليسون  
 ... 

ارملة  _ماخطبك سيد لوتشي ......؟ النين
منذ ستة اشهر ,قد اقع يف حبك كثمرة انضجة 
او حتسبين حمبطة احباطا اقبل معه اي اغواء  

 يعرضه علي رجل؟
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 وتصاعد صوهتا بغضب ........ فرد حبزم: 

 _قد تكونني حقا ابردة.
 ردت ساخرة :

هذه االهانة لن جتديدك نفعا فهل تنتظر حقا  -
  ان ابرهن لك برودي او عدمه ؟....لقد مررت

هذه اخلدعة من قبل سيد لوتشي ,,,لقد خيبت  
 املي النين توقعت منك حنكة ابعد من هذه. 

 
 اشتد غضبه ,لكنه سال هبدوء ونفاذ صرب:
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_وملاذا تقاوميين؟لقد طلبت منك اخلروج معي  
خالل االسبوعني االخريين مرات الاستطيع 

 احصاءها .
اذن استسلم !-  

ا كنت  _اريدك اليسون واان الاستسلم عادة اذ
اريد امرا ابحلاح كما اريدك انت ,,, لقد تركت  

خطا طويال من اشخاص حمطمني ورائي  
 ابمكاهنم اخبارك. 

 
 شحب وجهها كثريا .
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 فقد امنت بتهديده:
كان هذايف جمال العمل ....... -  

_اليهمين ان كان يف جمال عمل ام يف جمال 
 شخصي مادمت اكسب يف النهاية .

 ردت عليه بقناعة اتمة:
 _لن تكسب هذه املرة . 

 
 _هل احببت زوجك اهذا هو السبب؟

 مل تستطع اال ان تشعر ابلسخط . 
 لكنها ردت حبدة :
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 _اجل .
 _ومازلت حتبينه؟ 

 
 _اجل .

 _الاصدقك !
 ارتد راسها اىل الوراء بكربايء وصاحت :

 _اهنا احلقيقة .
 رد خبشونة :
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_واحلفالت اليت حتضرينها كل ليلة تقريبا 
.......والرجال الذين يتوددون اليك اهذا نوع  

 من احلزن عليه ؟ 
 _ماكان لريغب يف البقاء وحيدة يف البيت . 

 
 رد بشراسة :

  _لكنين قد ارغب فيه اان ...... كنت سارغب
 يف ان توصدي الباب عليك حىت متويت ايضا.
قطعت حدته انفاسها فابتلعت ريقها بصعوبة  

 وقالت :
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 _رمبا هذا ماافعل ......انتظر املوت . 
 

 رد ساخرا:
 _يف احلفالت كل ليلة ؟

 نظرت اليه اثبتة اجلنان بعينيها اخلضراوين:
 _رمبا الاريد ان اكون وحدي حني اموت.

ربة منها ,فشحبت  بدا وكان جو قد تلقى ض
 بشرته السمراء : 
 _اليسون....؟ 
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 تنهدت هتز راسها وتدفع عنها يده .
_يبدو ان الفتاة اليت ترافقتك تتوق اىل ان تعود  
اليها ,اان على يقني من اهنا ستذعن لك اذعاان  

 لن جتده عندي ابدا.
 _لكنين الاريدها . 

 _مسكينة ........اهنا يف غاية اجلاذبية .
 

هلا شعر اسود وعينان خضراوان. _لكن ليس   
_اان متاكدة من وجود االف النساء الراغبات 

 يف عقد صفقة معك .
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 _مع التشديد على الراغبات ,هه؟
 ابتسمت له ابتسامة حلوة خبيثة : 

 _ابلضبط ! 
 

 هز راسه:
 _مازلت اريدك انت .

 _اان اسفة .
 _واان مؤمن ابنك اسفة. 

 _اجل .
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 بدا احائرا: 
الافهمك ._  

 _الحتاول والتتورط معي ...... 
 _اريدك دون ان اتورط!

ابتسمت ابتسامة حقة هذه املرة وقالت ساخرة 
: 

 _والواحدة تلي االخرى معك؟
 

 _اجل ........ 
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_عمت مساء سيد لوتشي ....... هل ستلتقي  
 اثنية ؟

 _راهين على ذلك ان شئت ! 
_الاراهن عادة ,لكنين ساكسب لرهان هذه 

ان فعلت . املرة  
 

 _ايتها املزعجة !
 تالشى مرحها ابلسرعة اليت ارتفع هبا:

_لست مبزعجة ابدا سيد لوتشي فلقد طلبت 
منك مرارا ان ترتكين وشاين ,لكنك اخرتت ان  
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توصد السمع دون نصيحيت ,,,فعال قدمت يل 
يف حىت تريح  ولك معروفا فتخلي عن التفكري 
 نفسك من املتاعب. 

 
بدا؟ _الن تستسلمي يل ا  

 _ال ! 
_لست مستعدا للتخلي عنك بعد ,ساراك  

 اليسون. 
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ومرر اصبعه على خدها متعاليا ,مث توقف قليال 
راسه واثقا من   على فمها ,قبل ان حيين

نفسه,,, بعد ذلك توجه اىل حيث يقف تشوك  
 ودايان فودعهما وانصرف. 

 ,صاح هبا تشوك حني انضمت اليهما: 
يغادر حفلة يف احلادية  _ماذا فعلت به ؟مل اره 

 عشرة من قبل. 
 

 هزت كتفيها بسخرية :
 _جيب ان يكون هناك دائما مرة اوىل .
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 _اجل لكن ...... 
 _رمبا مل تنتبه اىل ان فتاته غادرت كذلك.

 
_لقد غادرت مع رجل اخر ,,,بعد ان عاد جو 

 اليك ,لقد ارادت ان تعطي رجال اخر حظا . 
 _فاسقة !

 ابتسم تشوك :
ختتار رجال جديدا يف كل حفلة لذا  _ايلينا 

 ساطلب من دايان اال تدعوها بعد االن .
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 _وهي متكربة كذلك !
_توقفي عن تغري املوضوع , ماذا فعلت حىت 

 ترك جو احلفلة ؟ 
 _ال شيء . 
 _ال شيء ؟

_ال شيء ابدا وساستمر على هذا املنوال 
,,,التنس ان خترب دايان بقدومي غدا لتناول 

 االغداء . 
 

ا تطبخ دائما مايكفي جيشا. _اهن   
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لقد اطلق جو لوتشي عليها لقب الفتاة الثرية  
املسكينة النه مل يكن يعرفها قبل االن ,,,فحني  

اربع سنوات كانت فتاة مدللة   تزوجت قبل
 لكن ذاك الزواج بدهلا وحوهلا اىل امرة اخرى .
كانت قد تزوجت رغم ارادة ابيها الذي رفض 

معيشته على ركوب   ان تتزوج برجل يعتمد يف
االخطار ,,,لكنه اتكد من سعادهتا قبل ان  
ميوت وذلك منذ سنتني ,,,لقد منحت ابيها  
احلبيب على االقل نعمة راحة البال فموته 
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جعله اليرى ما تعانيه من امل بسبب موت جاك  
. 
 

فال احد اقرب املقربني هلا يعرف او يفهم 
,مدى املها وحزهنا على موته ,والاحد يعرف 

 اهنا ختشى ان متوت ايضا .
اللعنة على جو لوتشي فلقد ااثر ذكرايهتا حني 
 اشار بفظاظة اىل سوء عالقتها جباك قبل موته . 

 



 - 65 - 

لكنه كان على حق يف امر واحد,فاخلطا الذي  
قتها مع زوجها كانت هي السبب حدث يف عال

فيه,,,فالرجل حني الجيد يف بيته االكتفاء التام  
للسلوان...... يتوجه اىل مكان اخر   

 فتحت دايان الباب ظهر اليوم التايل وقالت :
_الاعرف كيف تستطعني البقاء على هذه  

الروعة وكانك عارضة ازايء ,,,انظري ايل اان  
 لست ابكثر من ربة منزل. 
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هبذه احلال اال انين   _لكنك مجيلة اان الابدو
 اهجر املطبخ واتناول غدائي يف املطاعم.
 قبلتها مبحبة على وجنتيها وضحكتا . 

_لكن هذا اليفسر سبب اشرافك روعتك حىت 
 حني نليب دعوتك للغداء يف شقتك.

 
 _اطلب الطعام جاهزا.

 تنهدت رافضة التصديق :
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_انت طاهية ماهرة ..... حسنا االفضل ال 
تود ولوسي ....... اهنما   ابقيك بعيدة عن

 ابنتظارك يف غرفة اجللوس.
 

مرت الدقائق التالية ابالستقباالت احلارة والقبل  
 من ولدي شقيقها . 

كان تود يف السادسة ولوسي يف اخلامسة 
 يبدوان توامني ,,,فكالمها اشقر لكنهما كاان

الشعر ازرق العينني كامهما ,مع ان هلما جسد 
ه اجلادة.ابيهما املمشوق ونظرات  
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جلس تشوك على مقعده االثري يراقبهم 
 اببتسامة حنون ويدخن غليونه املفضل .

 
كانت اليسون وتشوك مقربني من بعضهما 

ب موعد بعضا رغم فار السن والطبائع اقرت 
الغداء وتشوك مل يثر موضوع جو لوتشي 

 فقررت ان تثريه بنفسها.
 _تشوك ...... 

 _الغداء جاهز ....... 
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 هذا عند الباب فابتسم تشوك  اعلنت دايان
 راضيا عن نفسه ووقف .

 
 _شكرا لك ايحبيبيت !

_واان كذلك جيب ان اشكرك , لكنك لن  
 هترب مين بسهولة بعد الغداء.

 ابتسم هلا : 
 _ستكون عندها معديت مليئة .

 
 _لن يساعدك هذا .
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_رمبا ال ,لكنك ستكونني اقل غضبا حني 
 اتكلني.

غاضبة ._غضب تشوك ؟اان لست   
 _تذكريين احياان ابيب بشكل غريب !

 
_لقد كان رجال عجوزا رائعا رغم سرعة غضبه  

 لكنين الارى شبها.
_اوه انه موجود فلقد شاهدت مثاال له يف 

 تعاملك مع جو لوتشي .......... 
 _مااسعدين النك مل تنسيه. 
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 _ال .......لكن الغداء اوال . 
 

 _بدا صربي ينفذ تشوك.
اعلم ان لديك صربا. _م اكن   

واستمر مرحهما اثناء تناول الغداء اللذيذ الذي  
 اعدته دايان .

بعد ان اهنو وجبتهم ساعدت اليسون زوجة 
اخيها ,,والوالدين يف التنظيف مث محلت صنية  

 القهوة اىل حيث جلس تشوك امام التلفاز.
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 واعلنت حبزم :
_اان وتشوك سنتناول قهوتنا يف املكتبة اليس  

تشوك؟ كذلك  
 _صحيح ؟حسنا ...... اعتقد هذا . 

 ووقف على مضض :
 _لن منكث طويال دايان . 

 
 _اوه .....الابس حظا سعيدا تشوك. 

 _قد احتاج اليه. 
 يف املكتبة جلست امامه قائلة : 
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_واالن اخربين تشوك ماالعمل الذي جيمعك 
 وجو لوتشي ؟ 
 _لن يعجبك. 

 _هذا هو شعوري ........ 
 

بقلق:  وقف ليذرع الغرفة  
_مل يكن دار النشر مؤخرا انجحة لذا اان 

 حباجةاىل مال الغطي العجز فرتة ما . 
 _نعم ؟
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_كنت احاول عقد اتفاق مع جو منذ اشهر  
وحني جاء اىل سيدين منذ اسبوعني وجدت 

حملاداثت اخرى ,,,لقد اهنينا  الفرصة مؤاتية
االتفاق يوم جلمعة ولذلك اقمت احلفلة ليلة 

 امس.
 

 _وبعد ؟
بدا القلق على اليسون وجتنب تشوك النظر 

 اليها : 
 _حسنا ........هذا كل شيء.
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 ردت بنعومة :

_ال ....هذا ليس كل شيء تشوك ....... مل 
ختربين حىت االن ماال اعرفه ,,, ماهو االتفاق 

ي اجريته مع جو ؟ هل اقرتضت منه املال الذ
 فقط ام جعلته شريكا؟

 بلل تشوك شفتيه وقال مرتددا:
 _ال هذا وال ذاك.
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ليس من عادة تشوك املراوغة .....فاستبد  
 القلق ابليسون :

 _اذن ماهو االتفاق ؟
_امسعي ..... حني مات ايب عهدت ايل كل 
االعمال ....... ورمبا ما كان على ايب ان 

عها على عاتقي لكنك كنت سعيدة  يض 
 ومتزوجة يومذاك. 

 
_اان مل اشا ان استلم العمل تشوك وانت تعرف 

احلرية بفعل ماتشاء  هذا .....ولك مطلق 
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,,,لكنين فقط اريد معرفة موقفي من االتفاق  
 ,اال حيق يل ان اعرف؟ 

 تنهد اخوها حبدة:
 _اجل ....... اهنا جملة شؤون املراة. 

 
 شهقت :

ها ؟ _ماذا عن  
 هز كتفيه يدعي اخلفة:

_لقد اصبحت منذ يوم اجلمعة ملك جو 
 لوتشي ,وهذا يعين انك تعملني االن عنده. 
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 ******هناية الفصل االول***** 

 
 

_ عنيد 2  
**************** 

خرج نفس اليسون من صدرها فحيحا , 
 )شؤون املراة (اصبحت ملك جو لوتشي!

فاجمللة اصبحت ابلنسبة هلا كل حياهتا   التصدق
اهنا ,,الشيء الذي حيثها على ان حتيا من اجله  
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منذ وفاة جاك وماذلك اال لقدرهتا على فهم 
ماهو جديد وعصري وماهو مهم للمراة الراغبة  

 يف املوضة.
 

 واالن اصبح هذا كله ملك جو لوتشي...... 
 قالت ببالدة تفكري:

 _جيب ان اترك العمل.
.... _آه .  

 _نعم ؟
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_مثة شرط يف االتفاق يقضي ان تستمري يف 
 العمل فرتة االنتقال على االقل . 

 
 _ومامقدار هذه الفرتة ؟ 

 _ستة اشهر .
وقفت ببطء على قدميها ......وقالت له بربود  

: 
_ال ايتشوك , الحيق لك عقد اتفاق كهذا دون  

 استشاريت ,هل طلب منك اال خترين ؟ 
 بدا اخلجل على تشوك:
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 _كنت اعلم انك تقبلي ....... 
 

 _كنت تعلم ؟ 
 _حسنا اان وجو كنا تعلم .

_اذن فكالكما على حق ...... اان لن استطيع 
 العمل عنده. 

 _لكنين وقعت العقد! 
 

_اما اان فال ,كيف تفعل وانت تعلم يقينا 
 برفضي له ,اان لن التزم بتوقيعك.
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_انت مرتبطة بعقد مع اجمللة ,كائنا من يكون  
ها . مالك  

 _اذن فاان مستقيلة .
_مثة شرط يف العقد يلزمك ابعطاء انذار قبل 

 ثالثة اشهر . 
_اان متنازلة عن اي مال استحقه اعطين فقط 

 توصية .
_الاستيطع النين ماعدت رب عملك اعلمي  
ان جو اذا تركت العمل سيقاضيك ويقاضين 

 لالخالل ابلعقد.
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 ملعت عيناها حتداي: 
 _دعه يفعل اذن ! 

 
 اخنفض صوته حىت ابت توسال:

_اليسون ....... لقد وقعت الصفقة بناء على 
الثقة ,ان اي اخالل ابي بند من بنود العقد 

 سيدمر الصفقة كلها .
 _اذن ......جيب ان تدمر!
 _وقد تتاثر الشركة كلها !
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قطبت جبينها تبحث يف خبااي وجه اخيها 
,فرات خطوط القلق تشقه ,,,وتوترا شديد 

وجهه .....فقالت هبدوء: جيتاح  
 _اوضعك سيء اىل هذه الدرجة؟ 

 _اجل .
_لكن الميكن جلو لوتشي ان يلغي االتفاق كله  

 النين ارفض العمل معه!
 

 _بل سيلغيه .
 _ايعقل ؟ 
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_لقد رفض التفكري يف توقيع العقد قبل ان  
 يشملك االتفاق .

 _اياهلي !
_من الطبيعي ان يبقى املوظفون الكبار بعد 

 التوقيع مثل هذا العقد .
_الشيء يف جو لوتشي )طبيعي وانت تعلم 

سبب اقدامه على هذا العقد ايتشوك  
.......لقد رفضت ان اخرج معه لذلك يدفعين  

 اىل هواىل اقامة عالقة معه بواسطة العمل .
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_هذا هراء .....قلت لك اننا تباحثنا امر  
 االتفاق منذ اشهر.
فاوضات ؟_ومىت دخلت اان يف صلب امل  

 _منذ .....حسنا ......اان ...... 
_منذ اسبوعني ماكان قبل هذا الوقت ليهتم  

مبوظف من موظفي اجمللة وماكان ليابه البتة اذا  
 بقوا او تركوا . 

 
_هذا غري صحيح .....لقد كان مستقبل 

 املوظفني يف اوليات اهتمامايت.
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_اهتماماتك ايتشوك .........جو لوتشي 
يف طريقه من الصغار هذا  اليهتم مبن يقف

 ماقاله يل بنفسه.
 _لكن لن يقف احد يف اجمللة يف طريقه. 

_اان ساقف فلن يشكل كونه رب عملي احلايل  
فرقا لدي ,,,فمشاعري جتاهه ستبقى على 

 حاهلا ,النين لن اعجب به ابدا .
 

_لست حباجة لالعجاب به ..... اعملي 
 فقط..... 
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_انت تعلم ان هذا ليس مايريده تشوك! كيف 
تفعل يب ذلك ؟لقد رايت ابم عينك نظرته يل  

ومالحقته الدؤوب يل ,,,اان مضطرة اىل 
االستقالة امنا الختشى شيئا ,فسامنحه االنذار  
القانوين ,لكنين امل ان يوكل ادارة اجمللة اىل  

 احد مرتزقيه. 
 

بدا كل شيء طبيعيا حني ذهبت اىل العمل 
باح االثنني ,فلم جتد احدا من رؤوساء  ص
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االقسام التنفذيني ابنتظارها ليزف خرب انتقال 
 امللكية لرئيس جديد.

 
سارعت سكرتريهتا اماندا اليت جتلس بشكل 
طبيعي خلف طاولتها ,اىل تسليمها الربيد 

 والرسائل اليت وصلتها .
لكن اليسون كانت حتس ابن هناك امرا خمتلفا 

شي انه سيلهيها مث يفاجئها ......اذاظن لوت
خبرب ملكيته اجلديدة فمخطئ الهنا تنوي ان  
 تلقي عليه التحية بربود مث متضي اىل عملها .
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ضغطت على زر جرس اهلاتف الداخلي تطلب 

 سكرتريهتا :
_اماندا....... اتصلي ابلسيد لوتشي ,من 

 مؤسسة لوتشي لالستثمار . 
 _جو لوتشي ؟ 

ا ._اجل ..هذا هو امسه اماند   
 

اماندا سكرترية رزينة ماهرة ,كانت تعمل عند  
مدير اجمللة السابق لكن رزانتها هذه اضطربت 
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لدى ذكر اسم الرجل الذي يشمل اتثريه معظم  
 الساء ومعظم املوظفات يف اجمللة . 

لذا تتصور ان يكون هناك اكثر من متيمة به  
 حني يعلمن انه الرئيس اجلديد.

 
 _السيد لوتشي ,اليسون.

تقطت اهلاتف : ال  
 _سيد لوتشي ؟

 _آه ...... اليسون .
 _جيب ان نتقابل سيد لوتشي. 
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 _وهل حتدثت اىل تشوك؟

_نعم حتدثت اليه ....ايناسبك الساعة الثانية  
 عشرة يف مكتيب ؟ 

 _وهل تدعينين للغداء اليسون؟ 
 ردت جبفاء وتصلب :

 _ادعوك اىل مكتيب يف الساعة الثانية عشرة .
 
هناك . _ساكون  

 واقفل اخلط . 
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احست ابالنتصار الذي يعتمل يف نفسه حىت 
عرب اهلاتف ولكنها صممت اال يعرف شيئا عن  

 مشاعرها .
 

لقد اكتسب هذه اجلولة فهي لن تدع اخاها 
خيون كلمته كرجل اعمال بسببها .........لكن 

 جو لوتشي لن يكسب اي جولة بعد االن. 
ا حاملا طلبت اليسون من اماندا ان تتصل هب 

 يصل اىل املكتب . 
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حني مسعت رنني اهلاتف الداخلي انتفضت 
لكنها حتركت برشاقة واقفة فبدت حنيلة يف ثوهبا  

االسود وشعرها املعقوص اىل الوراء ,كانت 
 عيناها اشبه جبوهرتني فوق وجنتيها املرتفعتني .

اتسعت عينا جو اعجااب حني خرجت وضاقت 
رمسية .عيناه عندما راى منها هذه ال   

 
 قالت بربود: 

 _هال تفضل ابلدخول . 
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فتحت ابب مكتبها فدخل حل الصمت املطبق 
على االشخاص السبعة املنتظرين داخل  

املكتب ,,, كانوا مجيعهم يتطلعون اىل جو 
لوتشي بفضول واضح وكانت صدمة جو بلقاء  
 رؤساء حترير اجمللة اقسى من ان خيفيها ........ 

 
غطى وجهه قناع صلب وهو يرفع حاجبيه اليها  

 معرتفا بكسبها اجلولة .
 وقال بربود وهو يبتسم : 

 _سنناقش هذا وقت الغداء .
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حتركت اىل االمام ببطء وعاد الصمت يشمل 
الغرفة بعد اهلمهمة اليت احدثها وجود  

 جولوتشي وقالت:
_انتم مجيعا تعرفون السيد جورجيو لوتشيانو 
,لكن ماالتعرفه بعد هو تسلمه زمام رائسة 

 اجمللة.
 

تفعت اهلمهمة  التفتت اليه مبتسمة متحدية فار 
فرؤساء احلرير كانوا مثلها جيهلون الوضع 

 اجلديد.
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مامن شك ان تشوك لعب اوراقه بسرية اتمة 
 ....... اما الدافع اىل هذه السرية فغري خفي . 

 
 هز راسه جو بسخرية :

_لقد بكرت السيدة اليوت يف اعالهنا ,فقد 
اردت ان احتدث اليكم بوجود السيد هاريسون  

ا انين هنا بناء على دعوة ....... لكن مب
السيدة اليوت اىل الغداء فقد فكرت يف ان  

 اتكلم اليكم قبل ان خترج .
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 كان غضب اليسون قد اعماها عن مساع ماكان
يقوله لكنها شاهدت على وجوه اجلميع نظرة  

رضى ......رمبا حيسب انه اوقعها يف فخ 
 اخلروج للغداء معه.

لكنه خمطئ فما من احد قد جيربها على ما 
 التريد فعله وهي التريد اخلروج معه. 

 
 مسعته ينهي كالمه:
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_هكذا اؤكد لكم انين لن اغري اال القليل من  
وهبا ,,,واان اتطلع تشكيلة ادراة اجمللة او اسل

 قدما للعمل معكم سيدايت وسيدي . 
مث اشار براسه اىل الرجل الوحيد بني السيدات 

 الست :
 _مثت انتقادات ؟ 

 
 ضحك بول جيلربت .
 _ليس لدي شكوى .

 ونظر جو اىل النساء متظاهرا ابالعجاب :
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 _والاان كذلك .
 قالت اليسون بربود ثلجي :
نقوم به. _هل تسمح ؟فما زال امامنا عمل  

 
ضاقت عيناه خبطورة ,مث التفت مبتسما  

 لالخرين . 
_اسف النين اخرتكم عن اعمالكم سالقاكم يف 

 وقت الحق ,كل على حدى . 
حني اصبحت اليسون وحدها مع جو قال هلا  

 حبدة : 
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_مل يكن تصرفك الاخالقيا فحسب بل خاليا 
 من اية براعة مهنية .

 
جمللة دون  _براعة مهنية ,اال تدعو شراء هذه ا
 اعالم مديرها ابلالاخالقي ؟ 

 _ليس املطلوب مين ان اعلمك بشيء .
_اال حيق يل ان اعرف ذلك والصفقة تشملين 

 ؟
 

 _رمبا .
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 _رمبا ؟
 _انه امر طبيعي ! 

_امن الطبيعي ان يبقى املوظفون الكبار بعد  
هذه الصفقات ؟,,لقد احتلت على تشوك خري  
 احتيال سيد لوتشي مستخدما الكلمات ذاهتا.

 اسند نفسه اىل طاولتها.
 

 _وهل جنح؟
 _ال !..... ساقدم انذارا مدة ثالثة اشهر .
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وانولته استقالتها فتناول املغلف ووضعه يف 
 جيب سرتته الداخلي . 

سال بربود: و   
_هل ميكنين تدريب من ستحل مكانك يف هذه 

 املدة القصرية ؟ 
 _طبعا ميكنين ذلك. 

 هز راسه : 
 _وهذا مااظنه كذلك.

 
 _التبدو مندهشا .
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_صحيح ..... فانت امراة مستقلة الحتبني ان 
 يتحكم بك احد.

 _آه اخريا فهمت بعض طباعي . 
تقدم منها ببطء , ورائحة عطره الفاخرة 
 ,ودخان سيكاره املشبع يف سرتته يسبقه :

 _ليتين اتعرف اىل املزيد عنك .
 

 ارتدت عنه اىل الوراء :
_ال ! قلت لك انين لست مهتمة بك فدعين 

 وشاين جو.
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_جو ..... ؟ اظنها املرة االوىل اليت تناديين هبا  
 ابمسي . 

 
 ملس خدها ابصبعه مردفا: 

اليت  _انه تغري لذيذ بعد برودة السيد لوتشي 
 اعتدت مساعها منك .

كانت انتبهت اىل زلة لساهنا حاملا تفوهت 
ابلكلمة ....لكن بدات تضجر من هذا الرجل  

 ومن ضغطه املتواصل عليها .
 



 - 106 - 

 فقالت له جبفاء:
 _لن حيدث هذا اثنية !

_الن حيدث ؟لدي احساس انه سيحدث كثريا 
..... اان رئيسك اجلديد   يف املستقبل ,,,اترين

هنا واحب ان يناديين املسؤولني يف مكتيب 
ابمسي االول جو واالن فلنخرج اىل الغداء  

 ....هه ؟لدي اشياء كثرية احبثها معك.
 _ال فاان ..... 
 نظر اليها بربود:

 _ماساتباحثه معك له عالقة ابجمللة . 
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 _اهذا كل شيء ؟ 

 رد بسخرية : 
ع مالحظات _لن اعد ابالتصدر عين بض 

شخصية لكن يف معظم االحوال هذا كل شيء 
. 

 _غداء عمل ؟
ابلضبط.-  
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اهنا التثق به فهو قد يكذب لينال مايصبو اليه  
لكنها تعلم اهنا مدينة له ببعض الوالء كونه  

 مالك اجمللة اجلديد. 
 _سابلغ شيلي خبروجي . 

 _اهي مساعدتك؟
_لن ااتخر اذا احتجت شيئا فاطلبه من 

اماندا اليت ستسرها مساعدتك.سكرترييت   
 

 وجلس على املقعد اخلاص هبا وراء طاولتها :
 _لن احتاج اىل شيء .
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 فسالته ساخرة :
 _اجترب ان كانت تناسبك؟ 

_ادارة جملة نسائية ليست ابالمر الذي افكر 
 فيه مستقبال. 

 
ستكون االشهر الثالثة القادمة اطول شهور 

 حياهتا ! 
ليساهلا :  حني عادت وجدته عابسا فوقف  

 _احتبني ديكور مكتبك حقا؟
 _انه عملي ........
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ساعدها على ارتداء سرتهتا لكنها سارعت اىل  

 االبتعاد ما ان احست بقربه الشديد منها .
 قال بفظاظة وهو يفتح الباب هلا :

_انه ديكور مقرف كان ملن تراسه قبلك ذوق  
 سقيم. 

 _وكيف عرفت انين مل اخرته؟ 
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ملسة خاصة ,انت سيدة انيقة _الن لك 
اليسون وهذا جزء مما جذبين اليك ........لك  
 صفة خاصة من قمة راسك اىل امخص قدميك. 
ادخلها اىل سيارة التاكسي اليت استطاع مبعجزة 
استئجارها يف مثل هذه الساعة من االزدحام 

 اخلانق يف شوارع سيدين .
 

املدينة مث اعطى السائق اسم افخم فندق يف 
جلس على مقربة شديدة منها اتركا فسحة 

 كبرية اىل اجلانب االخر.
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 فقالت له ساخرة:
_جيب ان تغري عادات طعامك اذا كنت ستلزم 

 ادارة اجمللة يدفع الفاتورة. 
 

_ان مؤسسة لوتشي لالستثمار قادرة على 
تسديد هذه الفاتورة ,,,وهناك امر اخر اال 

يك غدا وهو ديكور مكتبك ,سارسل ال
 مهندسا فاملكان يصيبك دون شك ابلكوابيس.

 _اجل ..... لكن تشوك يعتقده. 
 _عمليا 
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 _اجل .
جو لوتشي رجل معروف اينما حل فقد استقبله 

ابلرتحاب ,,,وكذلك رئيس  حارس الباب
السقاة يف املطعم وماهي اال هنيهات حىت قعدا  

 على افضل طاولة يف املكان .
 

كثرية فتذكر اهنا اتت   ان للنفوذ والشهرة فوائد
مرة مع احد النجوم بعد ان اجرت معه مقابلة  
وقد وجدت يومذاك صعوبة يف حجز طاولة  

 هلما.
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_قل يل سيد لوتشي هل كنت ستصمم على 
ان اكون جزء من االتفاق لوال شكك يف تقدمي 

 استقاليت . 
استند اىل اخللف وقد ظهر بريق الرضى 

 واالنتصار يف حتركاته مجيعها .
 

_ان هذا ميهلين ثالثة اشهر اقضيها معك 
ماكنت الحظى هبا ابي طريقة اخرى,,, واتفاقنا  
هذا جيعلك مضطرة اىل ان تبقي املدة القانونية 
املطلوبة ,فتشوك علىمااعتقد قد شرح لك 
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عواقب ترك العمل دون رسائل توصية ,,,كما  
ان تركك العمل سيؤثر يف االتفاق برمته ,اعلم  

تك هذه لرتكت العمل دون هوادة  انه لوال معرف
 ,اليس كذلك؟

 
 _انت ذكي سيد لوتشي. 

 _ملاذا احس ابن عبارتك هذه اهانة ؟ 
 _النك رجل ماكر سيد لوتشي !

 ضحك بنعومة : 
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_وانت امراة ساحرة اليسون ,انديين ابمسي 
االول جوقلت لك انين احب ان يدعوين  

 موظفي الكبار به . 
 
املساكني الذين اكدت _اتقصد بقولك اولئك 

 هلم عدم اقبالك على تغيري كبري يف اجمللة .
 _وهل تشكني يف كالمي ؟

 نظرت اليه مفكرة !
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_ابدا ..... لكنين اعرف ان هذا الطفيف 
الذي ستجريه سيكون الصورة اليت تريد ان 

 تكون عليه اجمللة.
 

ارتفع حاجباه اعجااب وكانه مل يتوقع منها هذا  
ت مضيفة : الذكاء ....فتنهد  

_لقد نشات يف عامل االعمال سيد ..... جو  
بىن هذه االمرباطورية يف طفوليت ومبا ان    والدي

والديت ماتت منذ زمن فقد اعتاد على حبث 
 شؤون عمله مع تشوك ومعي.
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_اكان يقدم لكم اخبار البورصة على الفطور  

 ؟هه؟ 
 _اجل .

 _طفولتك تشبه طفوليت . 
 

كننا مل نكن اثرايء . _اشك يف هذا كنا اغنياء ل  
 بعد وصول الطعام قال هلا :

_فلنتمتع ابلطعام فال احب النقاش اثناء االكل  
. 
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_واان الاستطيع ان اانقشك مادمت موظفة  
 لديك.

 
 امسكت يده يدها فوق الطاولة: 

_امهلين على االقل وقتا حىت اكون لطيفا معك  
 ,اان الاعامل النساء بقسوة كما اعاملك .

من يده بطريقة مقصودة .  افلتت يدها  
 _فلناكل اوال.
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تنهد بنفاذ صرب والتقط اوراق الطعام فعلمت 
 عندها على االقل اهنما سياكالن هبدوء.

 سالته ومها حيتسان القهوة:
 _مارايك بشيلي بديلة يل ؟ 

 فكر جو قليال: 
 _ال . 

كبحت ردها احلاد جبهد ,فحني استلمت اجمللة 
منذ سنة منحها تشوك الصالحية العامة  
ابلتصرف كما تشاء ,,,وكانت الختطئ يف 
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قراراهتا ,لذلك شعرت ابالهانة من رفض جو 
 لوتشي اقرتاحها.

 
 _ومل ال ؟

_اريد روحا جديدة للمجلة ال موظفا من 
 املوظفني املوالني لك وملشاريعك. 

تعرتف انين اعطيت اجمللة مشاريعا جديدة _اال 
 ؟

 رفع حاجبيه وهو يرى غضبها : 
 _يسرين ان ارى شيئا يشعل اهتمامك .
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 _ان يل اهتمامات كثرية سيد لوتشي !

 _ولكنها التشملين ؟
 _ابلطبع التشملك ! تعود االن اىل شيلي . 

 _قلت ال . 
 

 _وهذا اخر مايقال يف املوضوع ؟ 
 _اجل !

سانشر اعالان اطلب فيه  _حسن جدا.....  
 بديال.
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 _لقد قررت انت ترك العمل اليسون . 
 فوقفت حبدة : 

_ولن اندم حلظة ! ليتك تعذرين اال فساعة 
 الغداء انتهت .

 
 هنض ايضا مث وضع النقود مغطيا الفاتورة . 
 _مل اعتقد انك ستالحظني مضي الوقت.

ووضع يده بثبات على مرفقها ومها يغادران 
 املطعم : 

الحظت لكنه وقتك انت . _لقد  
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_يف هذه احلالة اود ان نقضي فرتة بعد الظهر  

 يف فندقي لنناقش االعمال ابلطبع. 
_يؤسفين ذلك سيد لوتشي فلدي اعمال كثرية  

 تنتظرين يف املكتب .
 فسخر منها : 

 _اىل وقت اخر اذن ؟
 

 _اشك يف هذا . 
 ابتسم فبدا هلا فجاة اصغر سنا : 
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.....ليتك تعيدين النظر يف مسالة  _واان كذلك 
ترك العمل اليسون فقد تصبح اجمللة بعد تغيري 
طفيف يؤازره اخالصك اكرب جملة نسائية يف 

 البالد. 
 _اشك يف ان يعجبين ماستغريه سيد لوتشي .

 _حىت ولو كان التغيري خلري اجمللة ؟ 
 

_هذا ماتراه من وجهة نظرك ؟مىت بت تفهم 
؟امور النشر سيد لوتشي   
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_منذ اشرتيت اجمللة وجعلتها من صميم عملي  
. 

اوقف سيارة مارة وفتح هلا الباب حىت تدخل مث 
 مل يلبث ان مال من النافذة قائال:

 _سااراك فيما بعد اليسون .
 

 واعطى السائق عنوان اجمللة لريجعها اىل هناك .
حدقت دون وعي اىل الزحام الشديد حوهلا  

ي ظهر يف كلماته  ,تفكر يف التهديد الواضح الذ
 االخرية . 
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 حاملا وصلت دخلت شيلي اىل مكتبها قائلة : 
_ماهذه الصدمة ! مل اكن اعلم ان اجمللة 

 معروضة للبيع.
 

 _والاان حىت يوم امس. 
 _امل خيربك تشوك ؟ 

 _ال . 
_حسنا .....لدى السيد لوتشي الدعم املايل  

 الذي حتتاجه اجمللة . 
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 _هزت شيلي كتفيها:
مر صعب عليك ,فتشوك اخوك , _اعلم ان اال

لكن الرئيس ابلنسبة يل هو املالك الفعلي 
,,,فانت تعرفني الصعوبة اليت تعانيها حىت جتد 

 عمال . 
صدقت شيلي فهم مجيعا حمظوظني حبصوهلم 

قية ,,,ووظيفتها هي نفسها  على وظائف را
فرصة قد التتاح هلا كل يوم بل تشك اليسون 

وان اعطيت   يف ان جتد وظيفة مما ثلة حىت
 رسائل التوصية.
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تبا لقد بدات تفكر يف هذا منذ االن ! كانت 
قد جاهدت ,,لتمال اوقات فراغها كلها وذلك  

يار وابملشاركة يف  ابلعمل هنارا حىت االهت 
 احلفالت مساء حىت تبعد عنها اي تفكري .

وها هي توشك ان تصبح دون وظيفة بعد ثالثة  
اخر مهما اشهر ......لكنها ستجد عمال 

 كلفها االمر.
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حني وصلت اىل منزل مارك وكاثرين جنكنز 
,,للمشاركة حبفلة العشاء ,كانت قد سيطرت 

 على اضطراهبا متاما.... 
 

فالزوجان املتوسطا العمر من اصدقاء والدها  
امس والعشرين  ,ومها حيتفالن بعيد زواجهما اخل

,,,كانت تعرف معظم الضيوف تقريبا ,حينما  
ودايان اىل جانبه . شاهدت تشوك   

حاولت التوجه اليهما لكن صوات مالوفا 
 استوقفها : 
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 _اذاهبة اىل مكان ما ؟
 

حافظت على هدوء وجهها قبل ان تلتفت 
ببطء اىل جو لوتشي ,اي هللا ......,,..انه 

يرتدي ليخلب الليلة ! فهو يف غاية االانقة يف 
سرتته املخملية السوداء املنسجمة بدقة مع  

 قميصه االبيض الذي يظهر بشرته  كتفيه ويف
 اكثر من املعتاد. 

 _مساء اخلري سيد لوتشي .
 _مرحبا اليسون .
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_ها حنن نلتقي من جديد ,وهل مارك وكاثرين  

 من اصدقائك؟ 
 _ال مل اقابلهما قط قبل هذا املساء . 

 فشهقت :
 _وهل تطفلت على حفلتهما؟

 التوى فمه بسخرية :
 _جئت برفقة تشوك ودايان .

 
رت بغضب اىل اخيها الغافل : نظ  



 - 133 - 

_كان جيب ان اعرف هذا .... !حسنا اعذرين  
 ...... 

 امسك بذراعها مينعها من الذهاب : 
_ال ...... امسعي مازلت احاول ان اكون 

لطيفا شئين ,,وقت الغداء ولكنك اغضبتين 
وتغضبينين االن ,ماالذي قد افعله بك هنا 

 اليسون ؟ 
 

بيه فعلمت اهنا اصطبغ وجهها امحرارا جراء ات
بسخف ,,,ففي املكان مااليقل عن اربعني  
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شخصا فكيف الي انسان ان يقوم بعمل 
 وقح.؟ 

 _اان لست كبقية النساء !
_اان اوافقك على هذا ولعله السبب يف رغبيت 
فيك ارجو ان حتيلي لوم كالمي الصريح على 
ساليف االيطاليني .....اريدك بشكل ايئس 

 اليسون. 
 

سابقا ,ان ماتتحدث عنه هو  _هذا ماقلته يل
 الرغبة اليت الاثر فيها للحب .
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 _ستكون معامليت لك نوعا من احلب .
 _آه اليسون لقد وجدت جو ....... 

 
تقدمت منهما كاثرين جنكنز مبتسمة وهي 

 امراة يف اواخر االربعني .
_انساين انشغايل ابلضيوف ان اقول لك ان  
السيد لوتشي وصل مع تشوك ...... وانت  

ايجو خمطئ اذا اعتربت نفسك متطفال  
,,,اتعرف اي عزيزي اننا مجيعا قلقون عليها  

,فقد افتقدان ايضا ,,جاك لكن اليسون شابة  
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م نفسها من صحبة رجل  مجيلة لذا جيب اال حتر 
 حمظوظ.

 
حتب كاثرين اليت تعتربها ودت اليسونبمقدار ما

 عمة هلا لو ختنقها يف تلك اللحظة.
اما هذا الرجل احملظوظ فسريى شيئا من اداب  

املعاملة حاملا ينفردان ,,,كيف جيرؤ على 
 التلميح اىل اهنا ستكون رفيقته.؟ 
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_اان اعترب نفسي حمظوظا فعال سيدة جنكنز 
وكنت كذلك قلقا على اليسون لكنها االن 

كذلك حبيبيت ؟   برفقيت اليس  
 

فتحت اليسون فمها لرتد بشراسة لكن كاثرين  
 سارعت اىل القول:

_اه ..... لقد وصلت عائلة دانيال انه رب عم 
 مارك ساحدثكما الحقا.

واجتهت انحية زوجها لتحيي القادمني اجلد 
 ,فاستدارت اليسون اىل جو حبدة:
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 _ماذا قلت هلا حني وصلت؟
 

وانك    _قلت انك ستتاخرين يف العمل
 ستقابليين هنا حاملا ينتهي عملك. 

_ايها ..... وماذا عن تشوك ؟هل ادعيت 
 امامه ايضا؟
 هز كتفيه :

_ومل ال ؟قلت له الشيء نفسه حني كلمته  
 هاتفيا.
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_ايها املنافق املتعجرف ......اياهلي 
...........الاستطيع التصدي !لك صفاقة 

 الشيطان .
 هز راسه وقال متسليا: 

س يريد ان نكون على عالقة _بعض النا
فكاثرين مثال لن تصدق رفضك صحبيت ولو  
شرحت هلا ذلك فهي ,,امراة رومانسية الروح  
ظن انك هبذه العالقة قد استعدت حياتك 

السابقة بعد وفاة زوجك ,فال تفسدي عليها 
 امسيتها.
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 _وماذا عن امسييت ؟

_افسدت وانتهى االمر... امسعي ساتصرف 
ة اتفقنا؟ افضل تصرف الليل  

 _هذا اليكفي !فاان ..... 
 

 شهق جو عندما شاهد تشوك يتقدم حنومها :
_احسين التصرف .....وادخري اهاانتك حىت 

والد نصبح وحيدين فال داعي اىل تصرفات اال



 - 141 - 

!اعتربي تصرفك مترينا على وضعنا اجلديد 
 وظفة ورب عمل .

 
اي نوع من العالقات معك . _الاريد  

 لكنه جتاهلها مبتسما لتشوك وزوجته .
 مث قال هلما :

_على فكرة ايتشوك لقد قدمتين اليسون اىل  
 بعض موظفي اجمللة.

 بدت احلرية على تشوك.
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 _وهل فعلت هذا ؟
_اجل اقدمت على ذلك بسرعة وحنن خارجان  

 للغداء معا.
سجم  ازدادت حيته فما اظهرته من كراهية الين

مع دوة ,,غداء او مع السهر بصحبته لف 
 ذراعه حول خصر اليسون وشدها اليه . 

 
_وكيف يل ان اقاوم شقيتك وهي تدعوين  

 للخروج معها ابقناع.؟ 
 مل يعد ابستطاعة تشوك كبح ذهوله: 
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 _اليسون دعتك للغداء ؟
قبل ان تتمكن اليسون من الدفاع عن نفسها  

 اعلنت كاثرين جنكنز بدء العشاء . 
 

وجدت نفسها جتلس اىل املائدة قرب جو 
لوتشي فكانت ابتسامة االنتصار كافية جلعلها  
تتجاهله طوال فرتة العشاء ..,,. لكن هذه  
 احملاولة مع هذا الرجل كضرب اراس حبائط.

 بعد الغداء قالت له :
 _احسبين سانصرف االن.
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 _اظنها فكرة رائعة فلنعتذر. 

 لن تغادر معي ! 
تغادي دوين ؟_اليس غريبا ان    

 _اليس غريبا ان اتيت دوين ؟ 
 

 _آه ...... كان لدي عذر مقنع.
 _حسنا سنغادر معا .

 _هل يل ن اكلم تشوك قبل ان تذهب ؟
 _ومل ال ......؟فانت تفعل كل ماحيلو لك !
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 ضحك بنعومة : 
 _اان سعيد النك فهمت هذا . 

 
 ردت بقساوة :

 _تقريبا كل ما حيلو لك !
ضحكته:ازدادت   

 _فلنر تشوك.
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بدا تشوك مسرورا من نفسه حني انضما اىل  
جمموعته ومل حتتج اليسون ملعرفة السبب , فهو 
 يعتقد اهنا قررت القبول جبو لوتشي .......... 

ارادت ان خترب اخاها ابهنا تريد ترك لوتشي امام 
ابب منزل ال جنكنز ,,,وابهنا لن تقع يف فخ 

لليلة اضطرت اىل  مما ثل مرة اخرى ,لكنها ا
الرتاجع عدة خطوات ,حىت تقوم خبطوة واحدة 

 اثبتة اىل االمام. 
 

 هناية الفصل الثاين 
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_الرغبة واحلب3  
************************** 

عندما اصبح اربعتهم على انفرادقال جو 
 لتشوك : 

غدا للقيام جبولة على  _اذكرك ابنك سرتافقيين
 مكاتب اجمللة يف العاشرة صباحا . 
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كانت هذه اخبار جديدة الليسون ,فقررت ان  
تستمع اىل ماتبقى من حديث لئال تباغت ابمر 

 جديد غدا! 
 

 قطب تشوك : 
 _امل تقم اليسون هبذا......؟ 

 _لقد فاجاتين شقيقتك بلقاء غري متوقع .
د احراجها  فهمت االن ملاذا ذكر اجمللة فهو يري

 امام تشوك ...... 
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 واتبع متكاسال: 
_مل اهيء نفسي هلذا اللقاء لكنين عاجلت 

 املوقف بكفاءة .
كالم جو املتكاسل ااثر ريبة تشوك ,فاذا به  
حيسب املوقف متاما ويكاد يصل اىل احلل 

 الصحيح !
 

_حسنا ....سنكون يف املكتب يف العاشرة 
جو اىل موظفيه ابلطريقة اليت   اليسون ,العرف

 يستحقها.
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اخوها عادة اليغضب اال اذا كان هناك دافع  
ايبدو غاضب بسبب قوي وهو االن على م

طريقتها غري الالئقة يف معاجلة جو ابلنسبة 
 للتعارف مع موظفي اجمللة.

 
 ردت على اخيها هبدوء :
 _سنكون جاهزين للقاء .

مت هز راسه بنفاذ صرب وكانه يؤنبها بص 
 فاشاحت عنه وجهها غاضبة . 
 فقال جو وكانه يتمتع بقلقها : 
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_اظنين حظيت ابلتعارف الذي تظن اليسون  
 اننس استحقه يف اجمللة.

 
 ردت بربود : 

_سيشرفين ان اريك مكاتب اجمللة يف الغد جو 
 ....فال داعي اىل ازعاج تشوك.

 قال تشوك متجهما :
_ساكون هناك ,فمن حق املالك اجلديد ان 

قدم بطريقة رمسية اىل موظفيه.ي  
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 قال جو بنعومة :
 _اليسون تود الرحيل لذلك سنودعكم االن .
كانت تتلظى غضبا حني ودعا مارك وكاترين  

لذلك ماان اصبحا خارجا حىت انتزعت ذراعها  
 منه. 

 _تصرفك هذا كريه ننت ...... 
 

 قاطعها بنفاذ صرب : 
_اعلم .....اعلم .....لكن ماقمت به هذا  

باح ليس ضمن قوانني اللعبة ,اان احب ان الص 
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ابعد العمل عن املرح ,وقد جتاوزت هذا اخلط  
 صباحا. 

_كنت انت البادي فقد جتاوزت حقك حني 
 جعلتين جزءا من الصفقة. 

 
 _اجريت املفاوضات لشراء اجمللة منذ اشهر. 

وقررت قبل اسبوعني ان تضمين اىل املفاوضات  
! 
 

 رد حانقا : 
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كبريا ._ان لتشوك فما    
 انه اخي !

 _لكنه رجل اعمال ايضا !
 التوى فمها بسخرية :

_قد تفصل انت بني حياتك الشخصية والعمل  
 اما اان واخي وهلل احلمد فال نقدر .

 
 تنهد مستسلما :

_حذرتك من انتقامي على مافعلته يب هذا 
 الصباح وقد تساوينا االن.
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_ال ......مل نتساوى واالاريد ان نتساوى كما  
ريد ان يكون بيين وبينك شيء ,,,فما قمت  ال

به يف الصباح جزاء عادل لك فانت جتربين على 
العمل عندك ,مقتحما علي حيايت مع انين مل 

 افعل شيئا استحق عليه معاملتك .
 

 _السبب مجالك اللعني.
 اتسعت عيناها :

 _وهل اتلقى العقاب على مجايل ؟
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اذا  _ليس العمل بعقاب بل قد جتدينه مكافاة 
 ماتركت االمور تسري كما جيب . 

 تنفست بغضب: 
_اعتقد ان ماتقوله حترش شائن ,ومن حقي ان 

 ..... 
 

 _حترش شائن ؟اان مل احترش يوما ابمراة!
 _وماذا تسمي ماتفعله ؟

 التقت عينهما يف معركة ارادة . 
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ان اانقشك يف هذا املكان العام البارد   _الاريد
اليسون ,فلنؤجل احلديث حىت نصبح يف 

 السيارة اين سيارتك؟
 

 ردت حبدة :
 _سياريت ؟لكنك....

 _قلت لك انين جئت برفقة تشوك ودايان . 
 _لكن ...... 

 صاح بنفاذ صرب:
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_ارشديين اىل سيارتك اليسون ,قبل ان نتجمد 
 من الربد ! 

 
السيارة البيضاء الرايضية هناك امنا  _تلك 

 ....... 
تناول مفاتيح السيارة من يدها مث اجته اىل  

الباب ليفتحه ,فوفقت اليسون ساخطة تنظر  
 اليه وهو يدير احملرك.
 _مابك ...اصعدي!
 _انت جالس مكاين .
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 اسند ظهره اىل املقعد : 
_اان الامسح المراة بقيادة سيارة اكون اان فيها 

ان اخربتين امي ابهنا تفكر يف وذلك منذ 
 ماستطهوه اثناء القيادة.

 
 _حسنا .......اان الافكر يف الطهو ..... 

_رمبا لكنك على االرجح تفكرين يف الرد على  
 الرسائل القراء اثناء القيادة.

 ردت عليه حبدة: 
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_وانت على االرجح تفكر يف املراة اليت 
 ستغازهلا!

 
ل احلزام حىت مث جلست اىل جانبه ومل تكد تقف

انطلق ابلسيارة مث استدار مبتسما ابتسامة 
 الواثق . 

 وقال ساخرا:
 _انت التغيبني عن فكري اليسون. 

 _الاذكر انين دعوتك حىت اوصلك اىل منزلك.
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 _لكنك لن توصليين فاان اقود السيارة.
 اخرج علبة السيكار وانوهلا اايها :
 _اسحيب يل منها سيكارا ارجوك ؟ 

مضض مث قدمت سيكارا له فتحتها على 
 وضعته بني اسنانه مث قال :
 _اميكن ان تشعليه يل ؟

 
مث اعطاها القداحة اليت تشبه العلبة اليت اعادها  

 اىل جيبه .
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فتقدمت اىل االمام واشعلت له السيكار دون  
 ان تبتسم .

 بعد حلظات قال هلا مبتسما : 
_اان قادر على القيام هبذا وحدي لكنين اتوق  
اىل عمل محيم تقومني به يل ففي ماقمت به 

 شيء محيم. 
 احرتقت من الداخل سخطا :

 _حقا ؟
 _اجل اعرتيف اليسون امل اعجبك قليال الليلة ؟ 
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_لن اعرتف ابمر كهذا ! فما انت اال نذل 
 متعجرف حمتال .....

 _امن عادتك مناداة رب عملك ابلنذل؟
 

_مل يكن يل قط اال رب عمل واحد هو تشوك  
 ,وتشوك كما تعرف ابن حالل.

 رد حبدة: 
_لقد اعطاك حرية كبرية واعتقد ان معظم 
الرجال الذين مروا حبياتك قد منحوك حرية  
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  كبرية لتنفيذ ماتريدين ..... ابوك اوال ,فاخوك
 ,ومن مث زوجك ....واالن ...اان .... 

 
 _الميكنين اهتامك ابلتساهل بكل اتكيد !

_قد اكون متساهال يف الوقت املناسب واملكان 
املناسب .....وحنن االن يف املكان مناسب 

 وماعلي اال اقناعك ابن الوقت مناسب! 
كان قد اوقف السيارة امام فندقه الفاخر  

الباب . ,وخرج من السيارة ليفتح هلا   
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 فوقفت قربه على الرصيف :
 _اعطين املفاتيح...... 

 _كنت افكر يف ان نتناول القهوة معا.
 _ال .....شكرا لك .

 
 لكنه دس املفاتيح يف جيب سرواله . 

 _فنجان واحد فقط.
 _ال !.... ساوقف سيارة تقلين اىل منزيل !

 _فكرة جيدة . 
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 ارتد على عقبيه مث ارتقى الدرج درجتني درجتني
ووقف امام االبواب الزجاجية مث التفت ليقول  

 هلا :
السيارة اىل مكاتب اجمللة صباح الغد   _ساعيد

حني اقابل تشوك وعندها سيثار فضول شقيقك 
فيتساءل عن سبب وجود سيارتك معي ,لكنين 

 ساخرتع له عذرا مقبوال. 
 

اخذ يصفر دون حلن وهو ينتظر حارس ليفتحه 
له ,مث احىن راسه شاركا ودخل فاحست ان 
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فخا يكاد يطبق على خناقها .....جو لوتشي 
غ كبري لكنه االن ميسك ابالوراق الراحبة .مروا   

تعاىل صدى كعيب حذائها وهي تلحق به حنو 
الباب املفتوح الذي امسكه الرجل مبتسما 

 وكامنا يقول انه مسع معظم حوارمها .
 

ارتفع راسها كربايء حني ابن هلا متكئا على 
 اجلدار قرب املصعد يفتح اببه ابنتظارها .

ربه:وقال بعد ان وصلت اىل ق  
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_اسرتخي ليسون ,هذا فندق الشقة ....وهذا  
يعين اننا قادران على تناول القهوة يف الصالون  

 اذا شئت. 
 

 دخلت معه املصعد وقال هلا :
 _فنجان قهوة فقط مث اعيد لك املفاتيح .

تبعته اليسون حىت وصل امام جناحه ,دفعها  
 بلطف اىل الداخل قبل ان يضيء النور .

 
 فالتفتت اليه:
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قد قلت .... _ل  
 _قلت يف الصالون وهذا صالون جناحي . 

 _لقد كذبت .
_مل اكذب كنت صادقا معك منذ البداية ,ماذا  

 تريدين من شراب ؟ 
 _الشيء اريد املفاتيح الذهب .

 
 تقدم حنوها خطوة :
 _اال تريدين قهوة ؟
 مل تتحرك من مكاهنا :
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 _املفاتيح فقط . 
توقف على بعد سنتيمرتات ,فشعرت بدفء 

 جسده يكاد يلمسها :
 _اعطيك اايها مقابل عناق واحد.

 
 _ال ......... 

 _اذن المفاتيح .
 _سيد لوتشي ....... 

 رد ساخرا مقلدا هلجتها :
 _اليسون .... 
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 _هذا ابتزاز.
 اتوه: 

 _اترين مادفعتين اىل فعله؟
 

_اعتقد ان من االفضل العودة بسيارة االجرة  
 ,وليظن تشوك ما يريد. 

_ال ! ...ال ايليسون .....لن اتركك تذهبني 
 هكذا.
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واطبقت ذراعاه عليها اتسراهنا فعلمت ان 
مقاومته لن تفيد وان البديل الوحيد ,هو ان  

 تقبل عناقه بربودة خالية من اية مقاومة .
 اخريا معته يقول حبدة: 

_ابدليين العناق ......اللعنة عليك ! لقد 
تركك االن ! اوصلتك حىت هذه املرحلة ولن ا  

 
لكنها لن ترضيه ,لن تعطيه ولن تتجاوب معه  
,لكنه كان ايخذ وايخذ .....مث رماها اخريا 

 بعيدا عنه:
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_اللعنة عليك اليسون ! اذهيب من هنا لو 
 شئت ! 

 _هذا مااريده اعطين املفاتيح . 
وضع يده يف جيبه ,مث رمى املفاتيح هلا حني 

 وصلت اىل الباب متتم: 
 _قودي حبذر.

 
رها قلقه عليها يف مكاهنا فالتفتت لتقول له:مس  

 _جو ......؟ 
 مرر يده على شعره واخذ نفسا عميقا . 
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 مث قال خبشونة:
_احاول ان اكون خاسرا جيدا ......فهذا دور  

 مل اعتد عليه. 
 كان عدم اعتذاره كافيا لكسر التوتر بينهما .

 فانفرجت شفتاها عن ابتسامة: 
 _ليس التواضع من شيمك! 

 
_ال ....والخيبة االمل اان حباجة اىل دوش 

 ابرد.
 ازدادت سعة ابتسامتها االن:
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 _وهل يفيدك هذا ؟ 
 ضحك :

 _ساعرف فيما بعد. 
 _اليس لديك خربة سابقة ؟.

 _ابدا . 
 _لن يتهمك احد ابدا ابلتواضع.

 
 _مامن احد قبلك ارادين متواضعا .

 شهقت :
 _انت التصدق !
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سيكون عليه _التضيفي كلمة فاان اعرف ما 
 ردك انت التفعلني شيئا يشبع غروري اليسون .

_غرورك الحيتاج اىل دعم فثمة ماليني من 
 النسوة فاسع اىل احداهن جو ارجوك ! 

 
 _لن استطيع !

 _بل تستطيع ! البد ان هناك .... 
_الاستطيع اليسون فسمعيت ستتاذى وانت 
تعلمني هذا فالسيدات اللوايت يزرنين اليرتكن 

عد عشر دقائق من وصوهلن. جناحي ب  
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 _رمبا لسن بسيدات حقا.

_رمبا ال ..... تعايل ساسري معك حىت السيارة 
. 

 وامسك مبرفقها متجا هبا حنو الباب .
 فهزت راسها :

 _ليس هذا ضروراي .
 

_لن تساحمين والديت ابدا لو عرفت انين مل 
 ارافق سيدة حىت سيارهتا .
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 _مل اكن اعرف ان امك حية. 
_كال والدي حي ,تقاعد ايب منذ مخس عشرة 
سنة ليقضي وقته مع امي اليت تعاين من القلب 

,فهو اكرب منها بعشرين سنة ,,,كانت يف 
الثامنة عشرة حني تزوها ورغم ذلك قد متوت  
قبله ,مع ان والدي اليتوقع ان حيدث هذا ابدا  

. 
 

 _اان اسفة .
 _اجل ......واان كذلك.
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شحوهبا من شدة استغراقه يف افكاره مل يالحظ 
: 

_مها مغرمان ببعضهما بعضا منذ اربعني سنة 
 الاعرف ماذا سيفعل ايب وحده.

اكفهرت اسارير وجهه حني دنوا من السيارة  
 وقال معتذرا : 

 _مل اقصد ان اضجرك بتاريخ عائليت ....... 
 

 _انت مل تضجرين اطالقا .
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اراه على _ال ؟ وماذا امسي هذا االنطباع الذي 
 وجهك.

_يف الواقع ....اان افضل ان اعود اىل املنزل 
فرئيسي اجلديد قادم اىل مكتيب يف الغد وجيب  

 ان اكون نشيطة منتعشةامامه. 
 

 ابتسم هلا : 
 _احسبك تشعرين ابلنعاس والتعب .

 _ساراك غدا سيد لوتشي.
 _يف العاشرة متاما سيدة ايليوت.
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صباح التايل  كانت تتوقع خمابرة تشوك هلا يف ال
لذا مل ,,تندهش حني ابلغتها السكرترية ابملكاملة  

 يف التاسعة والنصف .
 

 قال هلا غاضبا:
_مافعلته امس كان عمال طفوليا اليسون ليس 

 فيه مايدل على الحرتاف.
هذا ماقاله يل جو.-  

_حسنا انه على حق !لكنه مستعد لنسيان 
 االمر.
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 _وكيف عرفت هذا ؟
 
معا ابالمس وامضيتما _حسنا لقد تغديتما 

 السهرة معا . 
_اجل هذا صحيح ,لكن حذار ان توهم مايل 

 موجودا بيننا .
_مدعو احلفلة ظنو ان بينكما عالقة ,فليس 
من عادة جو ان يالزم النساء كما الزمك ليلة  

 امس ,,انه مل يكد يبتعد عنك قيد امنلة .
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 _امسية واحدة لن تغري يف طباعه .
المتنحينه اقل فرصة اليسون._انت   

_هو مديري نعم لكين لن امنحه ولن امنح اي 
رجل فرصة ,,فلم ميض على وفاة جاك اال ستة 
اشهر ,وقد ظننتك خملصا لذكراه اكثر من هذا  

. 
 

_اان خملص فعال ....كنت احبه كما تعرفني 
,,لكن االمور مل تكن سهلة بينكما قبل موته  

ن حتيي حياتك .مازلت صغرية لذا تستحقني ا  
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 _لدي حيايت اان اعمل واخرج ...... 
 _وحدك.

_افضل ان اكون وحدي .فقدت زوجي منذ 
 ستة اشهر وكنت احبه كثريا تشوك . 

 
 رد بلطف وهدوء : 

 _اعلم لكنه عاملك قبل ان ميوت .......! 
 _كان حيبين !
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_اعرف هذا ايضا ,لكن هناك طرق خمتلفة 
الوىل اليت  للحب لقد احبك لكن بعد احلادثة ا

 منعته عن السباق راح يعاملك بقسوة.
 _كان ضائعا دون السباق. 

 
 _كان لديه انت !

_لست بكافية له انت تعرف ان الرجال 
اليقبلون بتلك احلياة,اان افهم مامر به اما انت  
فال ولذلك تصدر احكاما جمحفة حبقه ,,احببته  
واحبين لذا الاريد ان احتدث عن هذا املوضوع  
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ن كما الاريد ان امسع اسم جو لوتشي !  بعد اال
وهذا   انه يرغب يف عالقة عابرة ارفضها متاما 

 هنائي !
 

 _اليسون ...... 
 ردت تقاطعه بصوت انعم خطري: 

_اعين مااقول تشوك ,انتقاد واحد ضد جاك 
وستجد هذا املكتب فارغا حني تصالن انت  

 وهو يف العاشرة.
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 _اان الانتقده ...احاول ان افهم فقط. 
ولن يفهم ولن يفهم احد فما من انسان يعرف  

 اليت حدثت احلقيقة الكامنة وراء احلادثة االوىل
جلاك او وراء هذا اخلوف الذي يطبق على 

 حياهتا . 
 _ساراك وجو يف العاشرة تشوك. 

 
 _اليسون ...... 

 _العاشرة .
 واقفلت اخلط .



 - 188 - 

مل يستطع اي كان انتقاد مظهرها او تصرفها  
استقبلت اخاها وجو يف مكتبها كانت حني 

ابردة مهذبة ,,فستاهنا اخلمري القامت يضفي  
 انعكاسا عاجيا على شعرها االشقر. 

 
لكن برودهتا مل تردع جو الذي ابتسم يف وجهها  

 ساخرا.
_هل تشعرين ابلنشاط واحليوية هذا الصباح 

 اليسون؟ 
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نظرت اليه دون ان يرف هلا جفن مث ردت 
 بتحفظ :

ا لك كنت افضل ان اسرتيح يف _اجل شكر 
 فراشي !

_كان جيب ان ختربيين قبال ,فال مانع عندي 
 من تغيري الفراش . 

 
وصل امحرار احلرج على وجه االخ حىت اذنيه 

 فانقلب برود اليسون غضبا . 
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كيف جيرؤ على التحدث اليها هبذه الطريقة  
امام تشوك !,,لكن نظرة واحدة اىل عينيه 

ى اكثر من هذا .ابلغتها انه جيرؤ عل  
 واستدارت برشاقة:

 _اذا كنتما مستعدين للجولة ؟ 
 

 رد ساخرا : 
 _طبعا قرري الوقت فقط.

 _االن اذن. 
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كانت مضطرة لالعجاب به يف الساعة التالية  
,,فالطريقة اليت تعمد هبا درس امور النشر  

  واالسئلة اليت طرحها تثري االعجاب انه
. كاالسنفجة يستوعب وخيتزن كل معلومة  

 
 _املكان رائع والعمل كذلك تشوك. 

كانوا قد عادوا اىل مكتب اليسون لتناول 
 القهوة :

 _مثة مكان فارغ هنا ؟)سال جو ( 
 ردت اليسون:
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_ليس لدينا امكنة كافية تستوعب املوظفني  
لكن هناك مكتب يستخدمه تشوك حني حيضر  

 اىل هنا.
 

 _وهذا املكتب ؟ 
 اتسعت عيناها :

......؟ _هذا املكتب   
_الااعتقد انك متانعني ان شاركتك فيه 

اليسون؟فمن املؤسف اخراج احد املوظفني من  
مكتبه القضي فرتة وجيزة ,,اما مكتب تشوك  
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وعلى جيل فسيستلمه مساعداي,الن وكويل,
وربيكا االنتقال اىل جوار مكتب اماندا ,,هل  

 قمت ابي عمل لتغيري ديكور هذه الغرفة؟
 

د الظهر._سيايت رجل غدا بع  
 _فتاة طيبة. 

 بدت احلرية على تشوك:
 _تغيري ديكور املكتب؟ 

_اجل فاان الاحب االبيض واالزرق وافضل 
 عليهما االخضر والبين .
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مع انه كان يرد على تشوك لكنه كان ينظر اىل  

 اليسون وهو يضيف .
 _اريد املكتب جاهزا االثنني القادم.
 _قد الجيهز يف هذه املدة القصرية . 

يهمين ما سيكلف فلتزيد اليد العاملة ثالثة  _ال
اضعاف خالل هناية االسبوع,,وليعطوا مكافات 
شرط ان يتغري هذا املكتب قبل ان اخله يوم  

 االثنني.
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 _سافعل ما بوسعي .
_هذا يكفي ابلنسبة يل ......حسنا اظن ان  
هذا كل شيء االن لقد اخذان ما يكفي من 

لى عملها وقت اليسون ,,وجيب اال نؤخرها ع
 اكثر من هذا تشوك.

 وقف الرجالن وقال تشوك هلا : 
 _تعايل للعشاء الليلة اود حمادثتك.

 
 _ليس الليلة . 

 فنظر اىل جو مث اليها :
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 _الديك موعد مسبق ؟
_ال ....لكنين الاشعر ابنين ساكون اجتماعية  

 الليلة اود البقاء وحدي. 
 

 وفهم جو التلميح فقال :
_جيب ان ينفرد كل انسان بنفسه  

 احياانايتشوك.
_ساتصل بك غدا اليسون رمبا سنراك يف هناية 

 االسبوع !
 _رمبا.
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 قال جو : 
_ساراك صباح االثنني اليسون ساكون يف 
 الثامنة ,,هناية اسبوع ممتعة ايحلويت ساكون
مسافرا حىت مساء االحد لذا لن اراك قبل 

 صباح االثنني. 
 

وهذا ما يناسبها متاما ! فقد ضاقت ذرعا من  
 مالحقته هلا يف االسبوعني املاضيني . 

كان راسها يؤملها من لقاء واحد فماذا  
 سيحدث هلا خالل االشهر الثالثة املقبلة ؟



 - 198 - 

اتسعت عيناها ذهوال حني انفتح الباب بلطف  
جو اثنية:ودخل منه   

 _انسيت شيئا ؟ 
 

 _اجل لقد نسيت انت ان تقويل يل شيئا.
 ووقف امامها . 

 _وماهو ؟
تعمد اتمل وجهه قطعةقطعة وجزءا جزءا ,,كان  
جيب ان تعلم اهنا لن تتخلص منه مخسة اايم 

 هبذه السهولة .
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 فسالته جمددا:
 _نعم ....؟مااالمر ؟

 
 _هذا .

,خلفها  وقبل ان تعرف شيئا كانت بني ذراعيه 
طاولتها وامامها جسده القاسي ,,لكن هذا كان  

 الشبه الوحيد ملا مت بينهما ليلة امس ومتتم : 
_ضعي ذراعيك حويل ... فساغيب عنك 
 اسبوعا تقريبا,لذا لن يضرك عناق بسيط.
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 _الاريد عناقك.
_اعرف هذا لكنين اكره ان اغري رايي ابلنسبة 

 للسفر ......واالن عانقيين .
يسون اىل ارادة اقوى من ارادهتا تعرفت ال

.......فتنهدت مستسلمة مث مل تلبث ان 
 عقدت ذراعها حول عنقه . 

 
عانقيين جيدا اليسون...... واجعليين استمتع -

 هبذا العناق !
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علمت من عدم حتركه انه لن يسهل عليها 
الوضع اف له !يريد عناقا ,فليكن له هذا 

 العناق !
عها وضغطت رفعت جسدها على اطراف اصاب

عانقه بقوة وتشد يديها على راسه نفسها اليه ت
,,لعبت االوىل بشعره بينما االخرى متر بكتفيه  
فظهره ,,وحني بدا يتجاوب بشغف مل يستطع 
كبحه او اخفاءه انسحبت مث راحت نظرهتا 
الباردة تتامل تصاعد امحرار وجنتيه ,واشتداد  

 اسوداد عينيه .
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 فسالته بربود شديد:

اعجبك هذا ؟_هل   
وابتعدت عنه بعد سقوط ذراعيه اىل جانبه 

.....واشتدت عضالت وجهه ,وضاقت عيناه  
 وراح يتنفس بغضب .

 مث قال شاهقا:
 _مل يعجبك فيه اال مدى ااثريت ؟

 
 توجهت اىل طاولتها لتجلس.
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_انت مل تطلب مين ان استمتع بشيء  
 ......لكنك لست ممن هتمه مشاعر املراة!

 
عمدا ان هتينه ,فقد كرهت القوة   كانت حتاول

اجلسدية اليت اجربها هبا على تنفيذ مايريده  
 واكملت :

 _انت الهتتم اال بنفسك.
 _لكنين مل اتلق يوما شكوى ! 
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اان واثقة من هذا ..... لكن اعلم ان هناك -
يف عالقة احلب اكثر مما تظن وتطمح ,,اان 
متاكدة من ان النساء تركنك راضيات سيد 

,قد جترح كرامتك ويتاذى شعورك لوتشي 
ك ان خرجت امراة من  ,,,واعجابك بنفس

عدها لكن هذا الذي تقوم به  حياتك قبل ان تس
 اخذ دون عطاء .

 رد عليها ابهتياج شديد:
 _اكان زوجك ممن ايخذ دون ان يعطي؟
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 نظرت اليه دهشة:
_من جاك ؟ ال ...... مل يكن من النوع الذي  

 ايخذ. 
اذن؟ _ملاذا فشل زواجك   

 _مل يفشل !
اذن هل الزواج برايك عبارة عن ترك  -

 العالقات االخرى جانبا ؟
 

كان قد بلغ منه التوتر اوجه حىت ابيض ما 
 حول فمه اما هي فكرهته اكثر فاكثر:
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 _لكنين مل اقم اية عالقة .
بقوله لكنها غاضبة  كانت تعلم انه اليقصدها

 اىل حد لن جيعلها تتقبل احلقيقة اليت يف كالمه.
 

 لكنه مل يكن حيس هبذا الرتدد: 
_انت ال ,,اما زوجك فنعم فقد كان له 

عالقات كثرية خارج الزواج ....... اعتقد انك  
 كذلك لست من النوع املعطاء . 

 احست ابن احلرارة تغادر جسدها وهي ترد:
كذلك ! _رمبا اان    
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 _اليسون ..... 

_اعتذر على فظاظيت مل يكن من حقي ان اقول  
 لك هذا الكالم.

_بل هو من حقك اذا احسست مبا  
تقولني.....وها قد عدت ابردة حنوي جمددا  

,,ابالمس احسست انين اكاد اصل اليك,وهذا 
الصباح كذلك لكن االن عادت اليسون الباردة  

ت زوجك املتحفظة ..... هل السبب انين ذكر 
 وعالقاته؟
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_ ابدا ..... الاظن ان عالقات زوجي مع  

 النساء االخرايت كانت سرا.
 ضاقت عيناه : 

_ورغم ذلك مازالت ذكرى تلك العالقات 
 تؤملك ؟

 _اظننت اهنا التؤملين ؟
 

_ليتها التؤملك !الن املك يدل على بقائك 
 على حبه. 
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 اطرقت براسها : 
 _قلت لك انين احبه .

يسون اما اان فحي اان ......... _لكنه ميت ال  
_انت تريدين ,,اعرف هذا لكن الرغبة واحلب  
غري متشاهبني اان لن ازج نفسي يف ورطة ابقامة 

عالقة ,,ااننية مع اي كان حىت وان كنت 
الاحب زوجي الراحل ,لن تكون بيين وبينك  

 عالقة ابدا . 
 

 رد عليها بشراسة : 
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ول فيها _سنرى ...... امامي ثالثة اشهر ساحا 
 حتطيمك اياليسون ....سرتين .

لن يستطيع حتطيمها .......وهي تعرف هذا  
 ....لكن االشهر الثالثة القادمة ستكون دهرا . 

 
 هناية الفصل الثالث 

 
 

_ربح وخسارة4  
************************ 
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حضرت اليسون نفسها ملواجهة اخرى مع جو 
صباح االثنني ,,لكن من دخل املكتب قبل 

سعة خبمس دقائق مل يكن هو ,بل رجل التا
 التعرفه فيه شيء مالوف غريب .

انتقلت نظرهتا بسرعة اىل صورة جاك املوضوعة  
,,على طاولتها فاذا الشعر االشقر والعينان 

الزرقاوان الضاحكتان والذقن الصارم واجلسد 
النحيل القادر واحد ,ان هذا الواقف امامها  

 صورة عن جاك. 
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جبينه حبرية وهو يرى شحوهبا قطب الرجل 
 الزائد .

_هل ازعجتك ؟خلتك مسحت يل ابلدخول 
 حني طرقت الباب .

كان اول ما الحظت فيه اختالف صوته عن  
صوت جاك فلهجته انكليزية صرفة ,,,كما ان 
طبيعته توترا ليس موجودا عند جاك واخلطوط 
اليت خيلفها الضحك غري وفرية على وجهه  

اجلسدي الميكن انكاره  كذلك ,,لكن التشابه
 لذا مل تستطع التوقف عن التحديق فيه .
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 _انسة ايليوت ؟

 _سيدة ايليوت .....
صحح جو لوتشي خطاها وهو يدخل املكتب  
متجاوزا الرجل ,واثقا من نفسه ثقة تصل اىل  

 حد العجرفة . 
 _مابك اليسون ......؟ هل رايت شبحا ؟
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جعلتها قسوة صوته تشهق ومل تلبث ان 
قرقت الدموع يف عينيها ,,وراحت حنجرهتا تر 

 تتحرك بتشنج فاستدار جو اىل الرجل. 
 _عد فيما بعد الاثم.

 _لكن........ 
 _فيما بعد....... 

ودار حول الطاولة حنو اليسون اليت مل تالحظ 
ابتعاد املدعو الاثم ,لكنها علمت من صرير  

 الباب انه خرج . 
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عندها مل تعد قادرة على كبح حنيبها فاجهشت 
ابلبكاء دافعة وجهها بني يديها اللتني انسلت 

 من بينهما الدموع.
 _اليسون ..... 

لكنها انتفضت حني ملست يدا جو كتفيها  
 ,ونظرت اليه: 

_كنت تعلم !انت تعلم ان هذا الرجل يشبه 
 جاك !

 
 _وكانه طيفه يف املراة. 
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جييب سرواله.ابتعد عنها يضع يديه يف   
_انه احد مساعدي وامسه الاثم كينغروود  

,لكنين مل اكن اعلم ان رؤيته ستؤثر فيك هكذا 
. 

 غصت بدموعها مدهوشة !
_بل اظنك كنت تعلم علم ايقني اتثريه يف 
 لكنك اردت بقسوة ان تتمتع بردة فعلي . 

 
 هز راسه : 
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يعمل معي  _يف البدء مل يكن لد فكرة فالاثم
منذ عشر سنوات اياليسون,,لكن حني  
شاهدت صورة زوجك على طاولتك يف 

االسبوع املاضي الحظت الشبه الغريب بينهما 
 ....... 

_كانت صورة تنشر دائما النه بطل السباق 
 ........ 

_لكنين كنت مشغوال ابلنظر اىل اجلميلة 
اليسون ايليوت اليت تقف جبانبه عن النظر اليه  

. 
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تعرفين قبال؟ _اكنت  
 

 هز راسه:
_نعم كنت اعرفك واريدك ,لكنك كنت 
 متزوجة ,كنت اليسون ايليوت الشهرية.

 _اليت التقيم عالقات مع الرجال .
_هذا ما ابلغتين اايه الشائعات ,اليسون فيما 

 يتعلق بالاثم ..... 
 قاطعته حبرارة :

 _مافعلته اليغتفر حذرين على االقل .
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املاضي كصديقني حلذرتك   _لو افرتقنا االسبوع 

,لكن االمر يف احلقيقة سها عن ابيل عزيزيت  
 ...... 

 _ارجوك التقل هذه الكلمة !
 اشتعل الغضب يف عيينه الفحمتني : 

 _ساانديك كما اشاء !
 صاحت به :

_ارجوك ان تسمح يل بذلك النين اظنك 
 ....... 
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 قاطعها خبشونة : 
  _كالان يعرف رايك يب , لذا الجتعلي هاتني

الشفتني اجلميلتني تكررانه ,,,كنت ساسالك  
عما اذا اشتقت ايل يف االايم الخري ,لكنين 

 اعرف الرد االن .
 

 قعد جو على حافة طاولتها مردفا :
 _الست مهتمة مبعرفة املكان الذي كنت فيه ؟ 

 _ليس بوجه خاص .
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_ساخربك على كل حال .....لقد سافرت اىل  
 انكلرتا حىت ارى والدي. 

.. والدتك ...... _و ...  
 

_خبري ......شكرا اان مل ازر موطين منذ اشهر  
لوحدي مع ان  وامي كثرية القلق علي فاان ابنها ا 

سخيف اال انين احب ان   37قلقها على ابن 
 ارضيها.

هي تفهم ذلك ......فمهما يكن هذا الرجل 
فهو دون ,,شك ابن صاحل ربته امه تربية 
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ايطالية تشبه الرتبية الشرقية اليت قوامها وحدة  
 العائلة والواجبات والعاطفة. 

 
 _مارايك ابملكتب . 

نظر اىل اجلدران املطلية ابالخضر الشاحب 
,,وابلعاجي الفاتح مث اىل السجادة اليت تغريت  

كحلي اىل االخضر . من ال  
 هز راسه : 
 _عظيم . 
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_اهذا كل مالديك ؟بقي العمال حىت العاشرة 
 ليال لينهوا العمل وكل ماتقوله )عظيم ( 

_ليس هناك ما يقال اكثر من هذا بشان هذه 
 اجلدران اخلضراء والعاجية . 

_لكنك اسهبت يف وصف كرهك لالزرق 
 واالبيض !

 
 _الين الاحبهما .

انك حتب االلوان اجلديدة ؟ _وهل هذا يعين   
 ابتسم هلا : 
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_اوه فهمت اجل تعجبين كثريا اليسون لقد  
 قمت بعمل جيد . 

 قالت حبدة: 
_مل اكن اطلب االطراء من السيد الذي اعتاد  

 على اطراء النساء اللوايت مررن حبياته.
ماازعج لسانك الشرير احياان ايعزيزيت .-  

 
قيد احنىن اىل االمام حىت اصبح وجهه على 

 امنلة من وجهها :
 _احذري قد اعضه لك يوما او ليلة . 
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 صبغ تلمحيه احلميم وجهها امحرارا:
_لقد حضرت لك طاولة هناك سيد لوتشي 

 ....... ارجوك استخدمها .
 _اوه ....... سافعل .

 
 لكنه مل يتحرك فصاحت ساخطة: 

 _افعل هذا االن اذن! 
_بعد حلظات .... تذكري ان الاثم ليس جاك 

فان كنت ستتصورين احدا بصورة زوجك  ..
 ,فالكن اان . 
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 _مااقرف هذا القول . 
 صحح هلا مبتسما :

_بل هو نعم القول ,لذلك انصحك ان 
 تتخذيين مكان زوجك .

 
 _لن حيل احد مكان جاك ابدا .

 _والحىت الاثم ؟ 
 وقفت منزعجة. 

احد ..... !واالن اعذرين ......  _مامن  
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لكنها مل تبتعد فقد انفتح الباب حمداث ضجة 
الباب امراة شقراء مجيلة يف ووقفت ,,يف 

الثالثني من العمر ترتدي فتاان رقيقا يلتصق 
 جبسدها مربزا ثناايها .

 
هي امراة جذابة جدا رغم غضبها الظاهر يف  
 هذه اللحظة ..... من هي ايترى ؟,,فلم حيدث

 ان شاهدهتا اليسون من قبل .
_جو .....ارفض ان اشتغل يف ذات املكتب  

 مع ذلك االبله الن !
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 وتقدمت منهما ...فتنهد جو قبالن يقف
_آلن ليس ابالبله كما تعرفني ,لذا امتىن 

 عليكما ان تسواي خالفاتكما بعيدا عن العمل !
 

_ليس بيننا خالفات ...... فليرتك العمل اذا  
. 
ترتكينه انت؟ _وملاذا ال   

 تقدمت املراة نه لتلمس خده ابصابعها :
_اووه جو انت التعين هذا , فماذا سيحدث 

 بدوين ....؟ 
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_سيحدث بدونك تناسق وانسجام بني موظفي  

املقربني . الاظنك التقيت اليسون ايليوت 
خصية االخرى ,,اليسون هذه مساعديت الش

 كولني بونرت ,,كولني هذه مديرة حترير اجمللة
 اليسون ايليوت. 

 نظرت اليها املراة االخرى متفحصة . 
 وقالت بوقاحة : 

 _لست كما توقعتك .
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وهذه امراة متعجرفة سخيفة اخرى ,البد ان 
 كل مساعديه هكذا ,ومع ذلك ابتسمت . 

 
 فصراحة املراة اعجبتها :
 _اقول الشيء ذاته عنك. 
 _كنت تتوقعني رجال هه؟

 _اجل .
 قال جو ساخرا :
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_وكذلك اان فقد وقعت كل املرسالت اليت  
تلقاها مكتيب حتت امسك ,,بونرت ..... وكانت 

 مفاجاة حني ظهرت يل امراة .
 

 فمازحته كولني :
 _اعرتف اهنا كانت اكثر من مفاجاة .

 ضحك :
_حسنا .... كنت اكثر من دهش ,كنت 

 مذهوال. 
 قالت كولني وكاهنا تؤكد امرا خطريا الليسون:



 - 232 - 

ان تعمل عنده النساء . _انه الحيب  
 ردت اليسون ساخرة: 

 _حقا ....؟ هذا ما يدهشين . 
 

 _اظنه يعتربهن وسيلة هلو .
 انضمت اليسون اىل املزاح: 

 _كيف حظيت هبذه الوظيفة اذن .
كانت تعلم ان جو على الطرف االخر من جو 
 السخرية وهذا ما تشك يف انه حيدث دائما ! 
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طيع جتاوزها  _كانت مؤهالهتا جيدة ,فلم است
وهي اي مؤهالهتا مثانية وثالثون ....اربعة 

وعشرون .......وابربعة وثالثني......... هل 
 اان ذكرت املقاييس صحيحة؟ 

وضحك على منظر كولني الغاضب اليت هزت  
 راسها :

_انت اخلبري ....وماذا ستفعل االن بصدد 
 شروط العمل ؟ 

 
 وتالشى املرح منه :
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,عليك العمل مع  _تعرفني القواعد كولني
 الشباب كالعادة. 

 _لكنك تعرف التوتر القائم بيين وبني الن .
_واعرف ملاذا .......ولقد حذرتك من هذا  

 التورط منذ البداية .
 

تساءلت اليسون بينهما وبني نفسها ,كيف 
يسن قوانني اليطبقها هو على نفسه ؟,,فاذا  

على ان تكون هناك عالقات بني   كان اليوافق
ا  موظفيه ,,,فلماذا يريد ان يقيم عالقة معه
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؟اهي استثناء ؟ام يريد تلك العالقة النه يعرف  
 منذ البداية اهنا لن تعمل اال مدة قصرية عنده؟ 

 _رمبا االنسة بونرت ... 
 _كولني ارجوك . 

 
_واان اليسون رمبا حتبني ان تعملي يف مكتب  

ادارة التحرير ؟فال شيلي كول ,مساعدة 
 احسبها متانع . 
 قاطعهما جو:
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_لكنين امانع ..... لقد صنعت فراشها بنفسها  
 ,وعليها االن ترضى ابلنوم عليه . 

 صاحت كولني : 
 _لكن ليس مع آلن.

 
 _اذكر انك مل تقويل هذا يف االسبوع الفائت .

 _انت قذر العاطفة لديك ! 
رفة  وارتدت على عقبيها خترج كالعاصفة من الغ 

. 
 نظرت اليسون اىل جو وقد بدا يضحك.
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 فقال ساخرا :
 _دعك من هذا القلق .
 _لكن كولني .......

 
_اعلم متاما اهنا ستعمل مع شيلي يف املكتب  

 غدا .
 _لكتك قلت هلا ...... 

_اهنا لعبة العبها معها اكسب اان اجلولة االوىل  
وتكسب هي املعركة هكذا كان احلال بيننا منذ 

العمل عندي قبل ثالث سنوات ان بدات  
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,,اظن ان علي التحدث اىل شيلي اال اذا  
 اردت ان تتوىل ااملر بنفسك.؟

 
_ال .....شكرا ..... الاريد ان افسد عليك 

 لعبتك. 
 _اليسون ....! 
 قاطعته ساخرة: 

_اعتقد ان دخولك اىل مكتب شيلي سيسرها 
 وجيعل اسبوعها رائعا .

 ضاقت عيناه : 
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هبذا؟_وماذا تعنني   
 

_جيب ان تعرف ان مجيع االانث يف اجمللة على 
 طريق الوقوع يف حبك.
 _مجيعهن اال املديرة !

 
 _الحيزنك هذا فلن تكسب كل شيء جو !

_الاريد كل شيء بل اريدك انت وساحظى بك 
. 
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حدقت اىل الباب املقفل بعد خروجه تفكر يف 
انه يتعب نفسه فلن تكون له ابدا كما لن 

الحد مث اخرجت قرصني مهدئني من  تكون 
حقيبتها ,, متسائلة عن قدرة اعصاهبا على 

 االحتمال بوجود جو. 
 

كادت ختتنق ابلقرصيني وهي تبتلعهما حني 
 دخلت اماندا :
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_امل يعد احد يقرع الباب قبل الدخول ؟الناس 
يدخلون مكتيب اليوم وخيرجون وكانه حمطة 

 قطارات!
 اعتذرت اماندا قائلة:

.لقد وصلت لتوي فسمعت .......هل اسفة -
 مسعت جو لوتشي يقول انه يريدك ؟ 

 
كانت عينا اماندا متسعتني مرتقبا 

.......فتنهدت اليسون فمعرفتها مبايريد امر  
 ومعرفة كل من يف اجمللة به امر اخر .



 - 242 - 

 ردت على سكرتريهتا بربود:
_لقد مسعت جزءا من احملادثة لقد قدمت 

تشي بكل بساطة حياول استقاليت وكان السيد لو 
 اقناعي ابلرتجع.

 
 شهقت اماندا:
 _وهل اقنعك ؟

 _ال
 _وهل سترتكني العمل حقا؟

 _اجل
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 _لكن هذا رهيب !اال يعجبك السيد لوتشي ؟
 

ردت كاذبة فهي تعرف ان الفتاة املصدر 
 الرئيسي لالقاويل يف الشركة :

_بل يعجبين كثريا لكين تلقيت عرضا اخر 
من هذه .الحتالل وظيفة اهم   
 _اين ؟ 

_االمر دقيق يف احلاضر ايماندا وافضل اال 
 اتكلم عن املوضوع. 
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 _حسنا سناسف مجيعا ان تركت العمل.
كانت اليسون منكبة على عملها جبهد حني 

 عاد جو بعد ربع ساعة . 
 فلم ترفع نظرها اليه :

 _اتسمحني ؟ 
 رفعت راسها ببطء مقطبة: 

 _امسح ؟
 

 _ابلتدخني . 
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سيكارا رفيعا فاشعله مث جلس وراء  واخرج 
 طاولته وفتح ملفا ضخما امامه فهزت راسها :

 _الابدا تفضل.
 _بعض الناس الحيبون رائحة السيكار.

 _حقا ؟
_اجل واعتقد انك لن تستغيثيه النك  

 التدخنني. 
 _هذا صحيح.

 _اان شخصيا .... 
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 قاطعته بصوت سيطرت على هلجته بشدة : 
معا يف هذا املكتب   _جو .....اذا كنا سنعمل

,فعليك االنشغال بعملك المت عملي ,,اما 
بشان التدخني فال مانع عندي افعل ماتريد 

شرط ان تدعين ااتبع عملي ,اريد مراجعة هذا  
 التقرير فاحملررة اديث ابنتظاره. 

 
قد  _كنت اعين مااقول سابقا اليسون الاثم

يشبه جاك لكنه ليس هو ..... امسعي لو اقف  
 يف وجهك اذا رغبت يف اخلروج معه. 
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_ليس لدي الرغبة يف اخلروج معه ,فما من 
 رجل قد حيل حمل جاك.

 
 _لكن هذا الرجل قد حيل حمله. 

 _ظننتك الحتب اتورط معه.
_صحيح,ان ثالثة اشهر وقت طويل ابلنسبة 

 يل.
. _وهو اكثر من طويل ابلنسبة يل  

 
 ووقفت :
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_جيب ان اذهب القابل اديث بنفسي اراك  
 الحقا. 

 التوى فمه بسخرية:
 _لن اذهب اىل اي مكان. 

 
 وكان هذا فقط اليوم االول !

 يف املمر حلقت هبا كولني مبتسمة بود: 
....اان اسفة بشان ما حدث هذا   _هاي

الصباح ....لكنين وآلن حنب ازعاج بعضنا  
 بعضا.
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 _هذاماقاله يل ,هل انت وآلن صديقات؟
 

_اكثر من هذا بقليل ,لكن دعينا من آلن فاان  
 آسفة حقا ملا جرى هذا الصباح. 

_الابس ...... هل اخربك جو عن السماح 
د. لك ابلعمل مع شيلي يف مكتبها بدءا من الغ  

 ضحكت كولني .
 _ال .....ليس بعد سيرتكين منتظرة كعادته.

 _اهذا جزء من اللعبة؟
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_اعتقد اهنا لعبة ,لكن معظم ما يف احلياة لعبة 
 ,اليس كذلك؟

 _ويبدو ان فيها خاسرين اكثر من الراحبني.
 _هاي ..... هذه نظرية ساخرة؟

_لكنها صحيحة من االفضل ان اكمل 
 طريقي...... 

 
اىل غرفتنا لتقابلي العصابة. _الادخلي   

 وامسكت بذراعها تضيف قائلة:
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_اهنم مجيعا يتحرقون شوقا اىل مقابلة املراة اليت  
 ...... 

 وصمتت تعض شفتها :
 _املراة االوىل اليت ماذا؟ 

 
 _ايلفمي الواسع! 
 _ماذا ايكولني؟ 
 تنهدت كولني:

_اصبح جو صعب املراس منذ التقاك  
 وماالسبب حبسب معرفتنا اال رفضك له.
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_وملاذا تردون السبب ايل ؟رمبا السبب امراة  
 اخرى..... 

 
 هزت كولني راسها بثقة:

_مامن جمال ..... ذهب اىل حفلة كنت فيها 
مث مل يلبث ان رمى الفاسقة من جناحه يف 

الفندق اسفة اقصد ابلفاسقة اغااث 
..,,..املمثلة او على االقل هذا ماتظنه مايو..

الادري اين جيد جو مثيالهتا نساؤه مجيالت , 
 لكنهن خاليات من العقل. 
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 _رمبا يفضلهن كذلك.
 

_حتتقرين هذه الفكرة اذن ,اخريا تعلق ابمراة 
 مجيلة ذات عقل راجح! 

 ابتسمت بقلق : 
 

_عقل راجح مينعين من التورط مع رجل مثل 
 جو. 

ية: ردت كولني جبد  
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_اجل هذا مانعتقده مجيعا ,لكنه مل يستسلم 
 بعد صحيح ؟جيب ان تعجيب بعناده .

 ردت اليسون ساخرة: 
 _صدقيين لست معجبة ابي شيء فيه. 

 
 صفرت كولني اعجااب: 

_جيب ان تدخلي وتقابلي االحرين فلن  
 يصدقين احد اذا اخربهتم . 

 _كولني..... 



 - 255 - 

جو  _ادخلي وتعريف اليهم ,كان جيب ان يقوم 
ابلتعارف قبل االن لكن التوتر العاطفي ينسيه 

 حسن التصرف فاعذريه .
 

كانت على وشك فتح فاها لرتد حني انفتح 
الباب الذي جعل الكلمات تتجمد يف فمها 

 فقد طالعها الاثم كينغروود .
كانت قد اقنعت نفسها خالل الساعتني 

املاضيتني ,,بضرورة نسيان التشابه لكنها مل 
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...ولن تستطيع .قطب جبينه وهي تستطع اوه 
 حتدق فيه صامتة: 
 _سيدو ايليوت؟ 
 صاحت كولني: 

 _سيدة؟هاي.....اانت متزوجة؟
 _بل ارملة .

_اشكر لك هذه االجابة اوه اقدم الشكر الن 
زوجك مات ,,بل النين ظننت حلظة ان جو 
 كسر كل القواعد ابهتمامه ابمراة متزوجة.
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 صاح رجل من داخل الغرفة:
 _ملاذا التقفلني فمك ايكولني..... 
 التفتت كولني اىل الداخل وصاحت: 

_ملاذا الهتتم بشؤونك اللعينة !كيف يل ان  
 اعرف ان اليسون ليست متزوجة؟

 
 _اسايل اوال قبل ان تسيئ الظن. 

وقف الرجل االن امام اليسون فاذا هو طويل  
 امسر هبي الطلعة فيه معامل الرجولة واضحة .

غراء :ابتسم هلا اب  
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_جيب ان تعذري كولني ...... اهنا التفكر قبل 
 ان تتكلم .

 
_هذا النين الادس انفي يف شؤون االخرين  

 ..... 
 رد بقساوة : 

_دس االنف هو صميم عملي وحني اضطر 
 اقوم ابي شيء يطلبه مين جو.

علمت اليسون اهنا امام آلن مدير العالقات 
 العامة عند جو فسالته: 
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طلب ان تدس انفك حبثا عن _وماذا عين ؟هل 
 معلومات تتعلق يب. 

 
 _اان ...... 

 ورد الاثم عن الرجل:
_جو رجل تتناول سريته االخبار وقدطلب منا 
ان نبعد امسك عن الصحف بقدر مااوتينا من 

 قوة. 
 _وملاذا ؟ 

 _حلمايتك....... 
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_لست حباجة للحماية ,وان احتجتها فلن 
 اطلبها من رجل مثل جو لوتشي . 

 
ن ماشعرت ابلصمت املطبق الذي ساد  وسرعا

 الغرفة. 
فالتفتت بطء فاذا جو واقف يف املمر خلفها  

 ,فقالت متوترة:
 _هال شرحت االمر ؟

 
 رد بربود : 
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_افعل بكل سرور ان عرفت ماعلي شرحه 
 فقط.

_ملاذا يعتقد اجلميع انين اخر غزواتك ؟وملاذا  
يظنون ان عليهم ابقاء امسي طي الكتمان 

ان تشرح ما يدفعهم اىل هذا الظن؟ ؟,,هل لك   
 _وهل يظنون هذا؟ 

 _هذا واضح! 
 

_حسنا فلنتكلم عن هذااالمر الحقا اليسون  
 وذلك يف خلوة مكتبك. 
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 _اسفة وعذرا.
ارتدت على عقبيها تعود ادرجها اىل مكتبها 
متجاهلة نداء جو ,,اهنا تتصرف كالبلهاء  

 اليوم.
...... هل انت خبري؟  _هاي  

 
رفعت راسها عن طاولتها فوجدت كاولني اليت  
حلقت هبا اىل مكتبها تقفل الباب وراءها قائلة  

 بلطف :
 _ارسلين جو وراءك.
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دنت منها فوضعت يدها على كتفها برقة 
 ابتلعت اليسون ريقها بصعوبة: 

 _ارسلك جو ؟
_التقلقي ملا حدث االن ,فهو قادر على 

سينتهي توتره كله بعد بضعة التحمل صدقيين 
 اايم. 

 
 _جو ليس من النوع املتسامح.

 _لكنه يهتم بك اليسون.
 _ال .....ال ! انه اليهتم انه .. 
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_بلى ......كان جيب ان اعرف هذا منذ 
لشائعات اليت  البداية ....,,..فهو اليهتم ابدا اب 

تدور حول صديقاته ,لكنه حياول جهده ان  
 يبعدك .... 

 
ست احدى صديقاته !_ذلك انين ل  

 تنهدت كولني : 
_اعرف هذا كلنا نعرفه االن,لكنه كان حياول 

 مساعدتك ومحايتك منذ البداية . 
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ودخل الرجل بنفسه اىل املكتب غري مفتقر ابدا  
 اىل الثقة ابلنفس:

_لكن اليسون الحتتاج اىل محاية صحيح حبيبيت  
 ؟
 
بوجهها دون ارتياح : اشاحت املراة الخرى  

 _اان ....اظنين .....ساعود اىل مكتيب . 
 _اسرعي .

 ماان اصبحا منفردين حىت قالت اليسون :



 - 266 - 

_لرد على سؤالك اقول نعم اان قادرة على 
العناية بنفسي ,,من الصحافة ومن اية جهة 
اخرى لكنين مدينة لك ابعتذار للحرج الذي 

 سببته لك االن ..... لقد نسيت اين اان 
 للحظات.

 
 _اعتذارك مقبول .

 _لكنك مل تكن تتوقعه .
 _صحيح

 ابتسمت رغما عنها .
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 _اان اعرتف خبطئ عادة.
 

 _اذن ........تناويل معي العشاء الليلة.
 ردت ساخرة :

_اتقصد انين كنت على خطا حني رفضت 
 دعواتك يف املاضي ؟

 
 _تتعلمني بسرعة اليسون .
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اجلامعة الذين   _هذا ماكان يقوله يل اساتذيت يف
علموين التحفظ لذلك اذا كنت المتانع  

 سارفض دعوتك. 
_نوع من التحفظ ؟انك بذلك تظهرين عدم  

 مناعتك امامي .
 

امحر وجهها فلم يكن عليها ان متنح هذا  
 الرجل اي نوع من االفضليات حىت الكالم. 

 _الشيء شخصي اذن هه؟
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_الشيء جو هل انتقل اىل غرفة اماندا حىت 
رتريتك ؟,,اان واثقة ابن هذا الوضع اتيت سك

 اليناسبك. 
 

_رمبا ال....لكنه يثري اهتمامي الن تغريي رايك  
 بشان العشاء ؟

 _ال. 
_اراك فيما بعد اذن ,لدي موعد غداء بعد 

نصف ساعة مع شركة طريان فاشلة قد امتكن  
 من شرائها.
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 اتسعت عيناها عجبا:
جديدة ! _اال تتوقف ابدا عن امتالك اعمال   

 
_ابدا مل اجد بعد اي بديل قيم عن هذا  

التحدي بعد رمبا حني اجد قد ابطئ من حدة 
 اندفاعي .

دار حول مكتبها ليطبع قبلة سريعة على خدها 
. 
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_اترين لقد بدات تتعودين على وجودي 
........ويف القريب العاجل ستعتادين اكثر 

 فتزول عندها دهشتك من تقبيلي اايك .
 

ابلسخريته حيرقها من جراء برودته  احست 
 ووقاحته :

 _اشك يف هذا.
_ستتعودين على فكرة..... سريافقين الاثم لذا 

 التفكري يف التسلل اىل مكتبه بعد خروجي . 
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 جعلتها هلجته املهينة تنتفض : 
_اان الاتسلل اىل اي مكان سيد لوتشي فاان 
اىل اايم خلت كنت املسؤولة عن ادراة املكان 

ودي ,,هناك منذ قليل فسببه كولني اليت  اما وج
دعتين للتعرف اىل موظفيك الذين نسيت ان 

 تعرفين اليهم بنفسك.
 قطب جبينه لتانيبها الواضح : 
 _كنت مشغوال ابمور اخرى .

 
 _لدى كولني فكرة واضحة عن السبب .
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_اراهن على هذا ! تلك املراة الشابه تفوق  
 مركزها . 

 _انت تعرف اكثر مين .
 

قوم ابلتعارف حني اعود اان والاثم من _سا
فيف من  الغداء ,,عليك يف هذه االثناء التخ

محاسك جتاه قضية كولني اليت التعرف اختيار 
الرجل املناسب ,الن رحل ابرع يف عمله ,,لكنه  
يف العالقات الدائمة سيء للغاية,لقد وصلت 

كولني اىل مرحلة من حياهتا حتتاج فيها 
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واالطفال ,التذكري امامها  لالستقرار ,,والزوج  
ماقلته عنها الهنا حتسب نفسها املراة العاملة  

 االصيلة.
 

_وما اخلطا يف ان يكون للمراة مستقبل عملي  
. 

_الابس ابن يكون هلا مستقبل عملي اذا ارادته  
لكن كولني جتاوزت هذه املرحلة فهي تريد اكثر 

 مما يقدمه اليها العمل .
عمل والزواج؟_اال ميكنها اجلمع بني ال   
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 _تستطيع اذا كانت التريد اوالدا. 

 _هل بني موظفيك متزوجون؟
 _لن ينفعوين ان كانوا متزوجني. 

 
 _هذه عجرفة ..... 

_بل تعقل مامن رجل او امراة يستطيع اعطائي 
حني يكون او تكون ,متشوقة   افضل ماعنده

 للعودة اىل وليفها....
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 _ماذا حيدث ان تزوجت ؟ 
 رد بعجرفة:

 _ستسافر زوجيت معي دائما ابلطبع. 
 

 _اال ميكن ان ينطبق االمر ذاته على موظفيك؟
_حنن فريق عمل ,ولسنا جملسا استشاراي يعين  
ابمور الزواج !آه فطنت اىل امر االن ذكريين  

عن اجمللة وعن صفحة  ابن ,,احتدث اليك
 املشاكل حني اعود.
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 _لكن ليس يف اجمللة هذه الصفحة.
 _هذا مااود درسه معك حبيبيت . 

نظرت اىل الباب املقفل ,غري منزعجة للمرة 
االوىل من كلمة التدليل تلك ,,جو لوتشي 
 وحده القادر على ان يقوهلا وميشي...... 

ا  نعم مل يكن يف اجمللة صفحة عن املشاكل لكنه
 تظن انه ستكون هناك صفحة قريبا . 

 
 هناية الفصل الرابع 
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_وحدة امراة5  

******************** 
كان جو حني عاد متاخرا اكثر من مشغول 

 ليناقشها يف اي موضوع.
فاملباحثات املتعلقة بشركة الطريان وصلت اىل  
مرحلة متقدمة ,فكان ان امضى ماتبقى من بعد  

ريت ملراجعة العقود  الظهر مع حماميه ,مارتن اب
 املقرتحة.
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اشعرهتا مراجعته هلا واالستماع اليه ابلتعب 
,لذلك احست ابكثر من االرتياح حني بدات 

 تستعد للخروج ...... 
كانت مؤخرة عنقها تؤملها,وراسها يضج وابتت 

 ابمس احلاجة اىل محام ساخن وعشاء هادئ.
 _متعبة؟ 

وجدت ان جو يراقبها وهي تدلك عنقها 
 فارحت يدها بسرعة .

_ابلطبع ال ,لكنين امضيت بعد الظهر حمنية  
 فوق هذه النماذج. 
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 _اتؤملك عنقك؟
 _قليال من االستحمام سيتكفل ابزالته.

 
 _امر مثري. 

 اخذت سرتهتا وارتدهتا . 
 _ومااملثري يف االستحمام جو ؟ عمت مساء.

 
ارتدت عوضا عن االستحمام روهبا وارمتت 
فوق السرير اذا هبا تغط يف نوم عميق ,لكن 
رنني اجلرس امللح ايقظها مذعورة ,,,وحني 
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استجمعت وعيها كان اجلرس قد توقف فعادت  
ترمي راسها على الوسادة لتسرتد هدوءها بعد  

 ذلك االستيقاظ املباغت. 
 

 مسعت فجاة صوت جو يقتحم عليها الغرفة:
_اليسون ؟ماذا بك حبق هللا ؟اليسون حتدثي ايل  

 ! هل تناولت شيئا؟ 
_تناولت شيئا ؟ماذا ؟ ال ابلطبع ال .... كنت  
تعبة وانت تعلم هذا آه ماذا تفعل هنا ؟وكيف 

 دخلت ؟
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 _قفل اببك غري قوي .

 _وهل كسرته؟ 
 شهقت.

_ال مل اكسره قلت لك ان القفل غري متني 
اب ,مث بواسطة دسست بطاقة اعتمادي يف الب

 بعض الرباعة دخلت.
 

 _اي انك اقتحمت منزيل !
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_وماذا كان علي ان افعل ,كنت امسع خرير  
املاء املتدفق يف احلمام دون ان احصل على رد 

 فظننت انك غرقت يف املغطس من يدري ؟
كان يف كالمه شيء واحد ذو معىن )مياه 

 جارية...؟ 
 

 _اية مياه ؟
 _مياه الدوش ؟

نفاذ صرب قبل ان ينظر اىل احلمام نظر اليها ب
 ليوقف تدفق املياه حني عاد وقف ينظر اليها . 
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 _كنت انئمة ملاذا املياه جارية مادمت انئمة؟ 
 

 بللت شفتيها :
_كنت ساستحم مث قررت ان اسرتيح قليال 

 ,يبدو انين نسيت املاء .
 _لتنسني دائما مثل هذه االشياء ؟

_احياان ولست يف العمل االن ايجو بل يف 
املنزل الذي املك فيه حرية نسيان اي شيء 

كنت على وشك االستيقاظ حني قرعت الباب  
 .. 
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_لكنك مل تستطعي اخلروج من السرير اتعودين  

عادة اىل بيتك وانت على هذه الدرجة من  
 التعب ؟

_امسع هل لك ان تقول يل بدل استجوايب ماذا  
 تفعل هنا ؟

 _العشاء .... 
 _لكنين قلت لك ..... 

 
 _انك لن تتناويل العشاء معي .
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_هل لك ان تدعين امت مجلي فاان قادرة على 
 الرد.

_مبا انك رفضت دعويت فقد قررت مشاركتك 
 العشاء يف منزلك .

 _اان لن اخرج للعشاء معك او بدونك .
 

_انت مل تصغي اىل ماقلته قلت انين جئت 
,بينما ترتدين مالبسك  التناول العشاء معك 

 اكون قد حضرت الطعام. 
 اوقفته عند الباب :
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 _جو .....اان خارجة.
_ليس قبل ان انكل هل تناولت الغداء ؟اهلذا  

 السبب تبدين متعبة هكذا؟
 

_انت جتيد حقا التملق للوصول اىل املراة 
,امهلين بضع دقائق حىت استحم واضع قليال 

ه للعشاء؟من املكياج لكن ليس لدي مانتناول  
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_لقد احضرت الطعام معي ,امل احياان من 
اكل املطاعم لذلك اشرتيت بعض اللحم 

 والسلطة واجلنب و..... 
 _انت تسوقت من السوق املركزي؟
 _الميكنك تصور هذا ......هه؟ 

 
 _ال

_يف احلقيقة مل يسبق ان قصدت سوق لقد بدا  
 يل اشبه بغابة . 
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الذي يتسوق _اعتقد انك املليونري االول 
 بنفسه.

_اليسون دعيين اعد لك العشاء وبعد ذلك ان  
 اسرتددت لونك اصطحبك اىل حيث تشائني . 

 _وتبقى معي ؟
 

 _طبعا فللطباخ امتياز.
_ليس لدي سوى كلمتك عن قدرتك يف 

الطهي ,انت حمق فلم اتناول الغداء واحتاج اىل  
 عشاء دسم على اال يكون حمروقا. 
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عينيك,اعتقد انك _انتظري حىت تري ابم 
 ستطلبني مين ان اطهو لك اثنية. 

 
_لن حيدث اذا اقتحمت علي الباب اثنية اتعلم  

 قد اطلب توقيفك. 
 _لكنك لن تفعلي .

 اغضبها كالمه وثقته بنفسه.
 _مازلت افكر يف االمر.

_يف هذه احلال فليكن توقيفي من اجل شيء 
 اهم من فتح قفل صعب . 
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 _جو

ليه بقوة:وامسك كتفيها ليجذهبا ا  
_ اليسون ....... لك امجل جسد رايته او  
 ملسته او رغبته ,انت تدفعينين اىل اجلنون.

فيما بعد فكرت يف اسباب جتاوهبا معه عزهتا اىل  
استيقاظها من النوم خمدرة ,,,فلم تكن قد 

 استيقظت كل االستيقاظ. 
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جتاوهبا رغم كل االسباب اشعرها ابخلجل من  
بني ذراعيه ,وراح   نفسها,فقد راحت ترجتف

جسدها يهتز بقوة ,حىت ابتت عاجزة عن 
السيطرة وطفقت انفاسها خترج شهقات اشبه 

 ببكاء .....فرتاجع عنها مقطبا حاجبيه. 
 _هل اذيتك؟

 
 ابتعلت ريقها حبدة هتز راسها :

 _اان فقط غري مستعدة لكل هذا.
 نظر اليها بعينين ضيقتني فرتة طويلة : 
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_اذن سننتظر حىت تستعدي لقد ازددت 
شحواب ,كان على ان اضمك اوال ال ان 

اغازلك ......سيجهز العشاء بعد عشر دقائق  
ايكفيك هذا الوقت لالستحمام والرتداء  

املالبس؟ ان مل يكن كافيا فابقي الوقت الذي  
 حتتاجينه. 

 
بعد عشر دقائق كانت مرتدية ثواب اسود ذا ايقة  

رداف يضفي عليها هيئة عالية ,,,واسع اال
 الربودة واحلنكة واليظهر كمال جسمها.
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حتملت نظراته املقيمة بتحد لئال حيمر وجهها  
 حرجا منه ,ليس امامه على االقل!

 _هل اساعدك يف شيء؟
 

 _ال .......شكرا .....لقد كدت انتهي .
 _رائحة العشاء لذيذة. 

 _فلنامل ان يكون طعمه لذيذ كذلك. 
 

ايل ._مل جتب على سؤ   
 _ماكان سؤالك؟
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 _اتريد شيئا؟ 
_طبعا اريد ولكن ماريده غري ممكن حاليا 

 فالطعام يكاد ينضج .
 _ان كنت فظا تركتك .

 
 وعادت ادراجها تطلب الباب لكنه امسك هبا: 
_التدعي ان شيئا مل حيدث بيننا بعد حلظات 
!فقد حدث ماحدث ابلفعل اليسون .... واان  

 مازلت بشوق اليك !
... _جو ...  
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_لقد تركتك يف الوقت احلاضر..... لكن يف 
 املرة القادمة لن اتركك اتفهمني ؟ 

 
 ابتلعت لعاهبا بصعوبة:

 _افهمك.
 ابعدها عنه وعاد اىل اللحم ليكمل شواءه. 

تناوال العشاء بصمت وكان احدا منهما غري 
مستعد لكسر هذا الصمت ,,,كانت اليسون 

.. مصممة على اال يكون هناك مرة قادمة..  
 _انت طباخ ماهر اين تعلمت الطبخ؟
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 _يف اجلامعة.... 

 _يف اية جامعة كنت ؟
 _وهل هلذا امهية؟

 _انه فضول ليس اال . 
 

_ال بل هو لتجنب حديث اخر,اان لن اقبل 
ابن تضعيين يف الثالجة اليسون....... املشاعر 

قبل ساعة لن امسح لك او يل   تشاطرانها
 بنسياهنا. 
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 _لقد اخطات...
_انه خطا مجيل فما احسست به معك مل اشعر  

 به مع اي امراة من قبل. 
 

_كالان يعرف ان هذا غري صحيح فما جرى 
 بعيد عن مرماي . 

_اللعنة عليك ,بل هي احلقيقة !اان الاتعامل  
مع مرمى هنا بل اتعامل مع التعقل ,,,وعقلي 

زان ان اردت اخراجي عن صوايب فتابعي يف املي
 الرفض. 
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 _هذا ماانويه !
 

_لكنك لن تنجحي ! اللعنة اليسون .......  
 قلت مل انين اريد ان احل حمل زوجك ..... 

 _كم من الزمن ؟ ثالثةاشهر؟
 تنهدت بغضب :

_اليهم الوقت مادمت ستكونني صعبة املنال  
 ومادام زوجك سيبقى جزاء منك.

 
تم انت به._وهو جزء الهت   
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 _هذا غري صحيح .
وركع على السجادة امام كرسيها ليمسك يديها  

: 
_اخربيين عنه اليسون حتدثي ايل , اخربيين 

 ماالذي حدث بينكما .... 
 

 انتزعت نفسها منه:
_ال ! لن احبث معك حيايت الشخصية ال االن 
والمستقبال جيب ان تعرف فقط انين ارملة جاك  
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كنك اظهرت منذ الذي عليك احرتامه ,,,ل
 البدء انك الحترتم ترملي ؟

_اان احرتم االحياء اما االموات فهم اموات  
,ان اخالصك او حبك لن ينفعه فهو سيبقى  

 ميتا وانت ستبقني وحيدة . 
 

_اخرتت وحديت وتبتلي مبحض اختياري 
,مادمت التقدر على التبتل فلماذا تصر على 
ان تربهن مدى غرورك بنفسك كرجل ؟وملاذا  

اف ان تبقى وحدك يف بعض االحيان ؟خت  
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_اان لست مغرورا اليسون قد اكون لطيفا يف 
معاملتك لو تركتين اقرتب منك ,فاان يف اكثر 
االحيان وحيد ,,فمن يقضي معظم حياته يف 

الفنادق رجل وحيد عادة,,اما مساعدي 
فيقصدون بيوهتم ماان ينتهي دوام العمل واما  

يف جوع دائم اىل  انت فتجعلينين وكانين ابدو 
 النساء ! 

 
 

 _اولست كذلك؟ 



 - 303 - 

_امتتع برفقتهن وهذا ليس سرا لكن رغبايت  
طبيعية ليس فيها مبالغة ,فلو كنت متزوجا ملا 
بدت عالقيت ابمرايت غريبة,ان االنسان يكون 
اكثر شغفا يف بدء الزواج وهذا ماتعرفينه اكثر  

 مين.
 

 امحر وجه اليسون وردت حبدة :
الوصف دون مساعديت ._انت انجح يف   

برقت ابتسامة حلوة على قسماته اخلشنة مث مل 
 يلبث ان عاد بسرعة اىل جديته. 
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_امن الغريب واان االعزب ان اخرج مع النساء  
ثالث مرات مثال يف االسبوع ؟ اان مل اخرج قط  

 مع امراة منذ ثالثة اسابيع....... 
 

ازداد تضرج وجنتيها االهنا هي السبب لكنها 
له ساخرة :قالت   

 _وهل هذا رقم قياسي . 
 سحب نفسا خشنا وقال : 

 _يف الواقع ..... نعم ايرضيك هذا؟ 
 



 - 305 - 

 ارتدت عنه :
 _حياتك العاطفية الهتمين . 

 فوقف من جثوته لينظر اليها من علو:
_والاان هتمين كثريا يف الوقت احلاضر فال وجود  

 هلا يف نظري !
 التوى فمها بسخرية:

يلة ليس معي طبعا اذا  _رمبا تتغري هذا الل
رافقتين اىل احلفلة اليت دعيت اليها فتجد رفيقة 

 مناسبة تساعدك على .....حل مشكلتك.
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 _الاريد ااي منهن اليسون .
 _لكنك مل ترهن بعد !

 _لن اذهب كما لن تذهيب انت كذلك. 
 _ماذا تعين ؟ 
اىل حيث تريدين   _قلت لك انين ساصطحبك

اذا تغري لون وجههك ,ومبا انك الزلت شاحبة 
 فلن تذهيب اىل غري الفراش.

 
 _ايها ......... 

 _وحدك .
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 شهقت ساخطة : 
 _الميكنك ان اتمرين اذا اردت اخلروج اخرج! 

 حذرها بنعومة:
 _حاويل

 _جو اريد اخلروج! 
 

البقاء وحدك ؟اليسون ......ماذا بك   _اختافني
 ؟اياهلي سيغمى عليك .

حترك ليمسكها فقد ترحنت وغدا وجهها اشد 
 شحواب ومهس بسمها وهي تستند اليه بوهن.
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 _اليسون ؟ مابك ؟احتتاجني اىل طبيب؟
 

_ال ...... لكنين اظنك مصيبا اان حباجة 
 للراحة فقد ابلغت ابلسهر مؤخرا.

ليساعدها على التوجه لف ذراعه حول خصرها 
 اىل سريرها ,وعلى وجهه القلق العميق .

 وقال بغضب: 
_كل هذا بسبب تلك السهرات اللعينة ,كيف  
تريدين ان تكوين بصحة جيدة وانت خترجني 

 ليال وتواظبني على وظيفتك هنارا. 
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 قعدت على حافة السرير وردت بضعف :

 _انت تفعل هذا . 
ما انت فلم  _لقد اكتسبت مناعة عرب السنني ا

 تقومي هبذا اال بعد زواجك.
 ومد يده يساعدها يف خلع فستاهنا فانتفضت: 
 _اهدئي ساساعدك على النوم ولن اغتصبك. 

 
 _لكن قادرة على خلع مالبسي بفسي .

 _ لكين قادرة على خلع مالبسي بنفسي . 
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 _استطيع القيام ابقل مما ستبذلينه من جهد.
 

ها ثوب نوم واجته اىل اخلزانة فاحضر هلا من
 حريري اسود وعاد يقول ساخرا:

_ساحلم بك طوال الليل وانت مرتدية هذا  
 الثوب . 

 
حني تسللت اىل مابني االغطية الناعمة ,قعد  

 قرهبا على السرير وملس خدها برفق:
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_جيب ان ختفضي من اندفاعك اليسون ,فقد 
يقوي جسدك على حتمل كمية حمدودة من 

التعب لكنه بعد ذلك سيحرق نفسه ,فخذي 
كالمي على حممل اجلد ايحبيبيت النك تقتلني 

 روحك.
 

مل تعد تستطيع مقاومة النوم بعد رحيله ,اما 
احلفلة اليت ارادت الذهاب ايها فقد غدا 

الهنا ماعادت تقدر مستحيال الذهاب اليها 
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على اخلروج من السرير انه على حق فهي تقتل 
 نفسها ببطء ولكن بطريقة مؤكدة.

يف الصباح التايل حاولت ان ترد على حتيات 
 جو املتسائلة بربود.

 
 _كيف تشعرين اليوم؟ 

_خبري ......شكرا لك .. واالن ابلنسبة لليلة  
 امس.... 
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اليت  _اليسون ....لن ننجح هكذا ان االحالم 
راودتين اعلمتين انين مل اكن اختيل ماجرى بيننا 

 ليلة امس.
 

_جو لن استطيع متابعة العمل اذا كنت 
ستذكرين ابستمرار هبفوة صدرت عين ....كنت  

لم افكر تفكريا سواي , واالن هل لنا ان  متعبة ف
نتطرق اىل صفحة املشاكل اليت ذكرهتا  

 ابالمس؟ 
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: هز كتفيه بعد طول نظر مث استقام  
 _التعجبك الفكرة ....هه؟ 
 _من اين لك هذا االعتقاد؟ 

_ذكرت صفحة املشاكل وكانك تتحدثني عن 
 شيء قذر .

 _واليست كذلك؟ 
 

_هناك استفتاء يقول ان معظم النساء يفتحن 
 صفحة املشاكل قبل كل شيء.

 _من قام هبذا االستفتاء .
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_اان البصفة شخصية بل بواسطة فريق عمل  
النساء يف الشارع.اجري مقابالت مع    

 _اين ؟ 
 ابتسم :

_يف سنرت بوينت وكاستلريغ سرتين.....هل 
 اكتفيت؟ 

 _كانت جملتنا انجحة دون صفحة مشاكل.
_الميكن ان تكون اولئك النسوة مجيعهن على 

 خطا
 _اال ميكن.
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 _ال. 
 

_لكن جملة شؤون املراة كانت دائما فوق هذه 
 االمور.

_اذن جيب ان تنخفض اىل مستواى النين 
مصمم على نشر هذه الصفحة فر اول عدد 

 يصدر يف السنة القادمة.
 رقت عيناها غضبا: 

_ملاذا تزعج نفسك اذن ابلتطرق اىل فتح 
 املوضوع معي ؟ 
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 _اتداب فانت مازلت مديرة اجمللة املسؤولة.

 _امنا ليس لوقت طويل. 
بشيء  _وهذا ما يذكرين ابمر اخر .هل قمت

 لالعالن عن بديل لك؟
_اتصلت ابحدى الوكاالت فعرضت علينا 

 سيداتن تبدو مواصفاهتما واحدة. 
 

 _اريد حضور املقابالت اليت ستجريها معهما .
 شهقت :
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 _وملاذا ؟اال تثق يب؟ اهذا هو السبب ؟
 _تتصرفني بطفولية االن ...... 

_اريد ان اعرف سبب رغبتك يف حضور 
من حقي ان اعرف .املقابالت واظن ان    
 

_حقك طبعا اال انين اريد ان اكون موجودا  
النين مضطر اىل العمل مع املراة اليت ستحل 

 مكانك بعد رحيلك.
 _ويطويين النسيان!
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_تعلمني انك لن خترجي من تفكري اليسون  
 امسعي تعرفني ان مااطلبه حق؟

 
_طبعا حاملا احدد املوعد اعلمك به , اال اذا  

انت املوعد كذلك...... احببت ان حتدد   
 تنهد انفذ الصرب:

_ال اتبعي عملك ارى انين لن اتفاهم معك 
 اليوم.

_هذا صحيح واالن لو مسحت لدي عمل اقوم  
 به.



 - 320 - 

 توقفت يف املمر ممتنة لسماع صوت كولني :
 _مرحبا اليسون كيف حالك اليوم؟

 
_خبري كنت احبث عنك ,فانت مل تتمي عملية  
التعارف ابالمس ويبدو ان جو مشغول هذا  

 الصباح.
_تعايل من هنا اذن ,اعلم ان الشباب  

 متشوقون لتعرف اليك.
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وتبني هلا ان الشباب عصبة مجيلة خفيفة الظل  
ظهرت خفتهم ما ان تغلبوا على حتفظهم االويل  

 معها . 
 

ثا ومارتن جاد هادئ  آلن كان كما ظنته متاما عاب
اما الاثم فودود دون ان يكون اليفا ,رمبا النه  

 ما زال يراها امراة غريبة االطوار.
 وقالت مبرح :

_اظنين بل اعرف انين بدوت محقاء يوم 
,واظن  امس....... فاان وجو النتفق يف الواقع  
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ان لكل منا شخصية قوية وهذا اليفيد يف 
 تناغم العمل.

 
 قال الاثم: 

ا مجيعا اعتقدان انك وهو ......ال _لكنن
.....اعتقد ان ال ليس بعد الذي قلته عنه يوم 
امس, ايعين هذا انك قد تقبلني موعد يعرضه  

 عليك احد مساعديه!
 ردت مازحة :
 _مع كولني ؟ 
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 ضحك الاثم : 
_ال ! مل اكن افكر فيها ,هل تتناولني العشاء  

 معي يوما اياليسون .
 

 حذرته صادقة:
ب دعوتك جو. _قد اليعج  

 _اان مل اطلبها من جو. 
 ابتسمت:

 _اقصد انه سينزعج ان خرجنا معا.
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_اعرف هذا ....... لكنين قادر على تسوية  
 االمور معه.

اما هي فال تعتقد ان احدا يقدر على تسوية  
اي امر مع جو لوتشي خاصة حني يكون اثئرا  

اىل هذا  ,,,كما اهنا التريد ان تعرض الاثم
انه شاب املوقف فلم يكن لديها ادىن شك يف 

طيب ووسيم كذلك لكن الميكنها ان تشعر  
 حنوه ابكثر من االعجاب ,رغم شبهه جباك.

 
 وقال حينما امتنعت عن الرد:
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_شرح يل جو سبب ردة فعلك حني رايتين 
 امس اعين سبب تكدرك.

 _وماذا شرح لك؟ 
_قال انين اشبه قليال زوجك..... هاي الابس  

 عليك...... 
 

 بدا قلقا عليها عندما راى شحوب وجهها.
_مل يزعجين شبهي بزوجك اطالقا ,فان 

صدقات عديدة تبدا السباب اقل من هذه  
 بكثري.
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لقد اراد جو ان مينع اية صداقة تقوم بينها وبني  
الاثم,كيف جيرؤ على ان خيربه عن زوجها  

ه؟,, تعلم انه جيرؤ وتعلم انه قال ما وشبهه ب
قاله ليعتقد الاثم ان اي اهتمام قد تظهره 

 سيكون مرده اىل الشبه الذي بينه وبني جاك.
 

 وقد جنح يف هذا ........تبا له. 
بقيت اليسون يف مكتب املساعدين بعد ان 
رفضت دعوة الاثم اىل العشاء نصف ساعة 

 اخرى .
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ا تضحك ولكن مل يعرف احدا ممن شاهده
 ومتزح مع االخرين اهنا تغلي غضبا يف الداخل .

 وهاقد انفجر كل الغضب امامه:
 _ايها النذل املتعجرف ! 

 
رفع جو راسه وعلى وجهه تعبري الدهشة وهو 

 يسمعها تردف : 
_كيف جترؤ على ان خترب الاثم اخبارا خاصة 
عين ؟ملاذا تريد ان توحي اىل الرجال انين لن  
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كانوا يشبهون زوجي ؟؟  اعجب هبم اال اذا  
 اجبين؟

 _وهل تكلمت مع الاثم ؟ 
 

 _هذا واضح! 
 هزر اسه : 

_واضح ...اال انين الاحسبه قد قال 
 ماتتهمينين به.

 _امل تقل له انه يشبه جاك.؟ 
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_ابلطبع قلت له هذا ,كان علي ان افسر  
تصرفاتك وهناك امر الصورة فما عليه اال ان 

 يراها على مكتبك حىت يعرف السبب .
 

_اتنكر ان غايتك من اخباره عن جاك حىت 
 يظن انين معجبة به هلذا السبب فقط؟

 _وهل يعجبك ؟
 _يف الواقع اجل ! 
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لقد وجدته ذكيا ومثريا لالهتمام ,لقد الحظت  
بعد ان حتدثت اليه ان شبهه جباك خيف شيئا  

 فشيئا. 
 

 وقف جو قائال:
انين قلت  _اذن اان سعيد النين اخربته والانكر

ماقلت له للسبب الذي ذكرته .......فاملوقف 
بيننا مرتبك اصال دون اضافة خروجك مع  

 الاثم اليه. 
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_الاجده مربكا ابدا ...... انت التعجبين 
والاريد اخلروج معك, واذا اردت اخلروج مع  

 الاثم افعل ! 
 ضاقت عيناه غضبا :

 _هل طلب منك اخلروج معه ؟
 _اجل !

. _لن تذهيب معه   
 ردت عليه متحدية :
 _سافعل اذا اردت .
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_التفكري حىت ابملوضوع فلو خرجت معه 
 ,الضطررت اىل فعل هذا عدة مرات امامه.

ورفع يده اىل راسها مث شدها اليه حىت اصبح 
 وجهامها متقاربني : 

 _واذا مل ينجح هذا ساضطر اىل ابعاده.
 

 شهقت :
 _لن تفعل هذا ؟ 
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اليسون اوه لن اطرده من   _بل افعل ,صديقين 
خدميت فهو كفوء لكنين ساعيده اىل املكتب  

 الرئيسي فقط.
راحت تدير راسها مية ويسرى وهي تقول ببطء  

 شديد: 
 _انت حقا نذل ! 

 
 هز راسه معرتفا بربودة:
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_اذا كنت تعنني هبذا انين احدد منطقيت واقاتل  
من يقرتب من احدى ممتلكايت فقد اصبت 

.النين نذل بربري   
_اان لست احدى ممتلكاتك .......وانت 

 التقاتل بشرف .
 

 _اان اقاتل ابي سالح متوفر لدي.
 _لكن مستقبل رجل ...... 

_بني يديك .......قلت لك ما ستكون 
 النتائج وتعرفني العقوبة اليت سيتلقاها .
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 صاحت حمبطة: 
 _هذا ظلم .

_اندرا ما تكون احلياة عادلة ,فلماذا  
التستسلمني وخترجني معي اليسون ؟اان لن  

 امسح الي رجل ابن يلمسك.
 

_البد ان يكون يف سيدين رجل الميكنك 
 الوصول اليه.

ابتسم وهو ميسكها بني ذراعيه بسهولة يف حني 
 اهنا حتاول جاهدة االفالت . 
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  _اذا كان هناك احد فتاكدي انين ساجد طريقة 
 البعاده عنك ,, فانت يل اليسون .....وكلما

سارعت يف تقبل هذا الواقع كلما كان خري لك  
,,,سرتين بنفسك انين اسهل انقيادا حني 

الاكون متوترا,بيد انين منذ ان قابلتك مل اعرف 
 اال التوتر . 

 
_التتوقع مين ان اقوم مبا يرحيك ,حىت وان  

تنتظر   وعدتين ابخلروج من حيايت اىل االبد فال
 شيئا مين . 
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_ال ...... كيف اخرج من حياتك ؟واان اريد  
ان استويل عليها كلها على تفكريك وابتسمتك 
وحلظات صحوك ....,,.. واان اريد ان امزج  
 نفسي بنفسك حىت ختالني انك مسكونة يف .

 
 _وهذا مااحس به االن ! 

_حبيبيت لقد شرحت لك انين لن اتركك مادام  
ان انتظر دعوة منك العيش يل اخليار .....وا

 معك.
 _ستنتظر اىل االبد اذن !
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_الاظن هذا ,فللصرب حدود ,اعتقد ان والدي  
 سيدهشان حني يراين التغيري الذي احدثته يف .
 _انه امر مؤقت ....واالن اتسمح ابن ترتكين ؟

 
 _تعرفني الثمن .
 سخرت منه :

 _وتتهمين ابلطفولية ؟
 _كنت تتصرفني بطفولية ساعتئذ. 

 _كما تفعل انت االن ؟
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 ضحك جو ضحكة ذئب .
_اان ابعد مااكون عن التصرف الطفويل اليسون  
....,,.. اين اكثر من راشد فما رايك بعناق 

 صغري.؟ 
 _عناق صديقني ؟

_الارغب ابدا ان اكون صديقك حبيبيت ,بل  
 حبيبك آه ايلوقع هذه الكلمة وايلروعتها !

 
 _حتلم ! 
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_هيا صربي بدا ينفذ ضعي يديك اجلميلتني 
 حول عنقي ولنبدا العمل . 

استسلمت اخريا فرفعت يديها اىل عنقه فهي 
تعلم يقينا ان الفائدة من املقاومة ,,استلقت 
ذراعاها على كتفيه وراح يشدها بقوة لكنه 

سرعان ماضحك وهو يبعدها عنه المسا انفها  
 بفمه:

لعبة كما يظهر. _اترين ...... تعرفني اصول ال  
 

 _لكن ليس حسب قوانينك انت.
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 _الن خترجي معي الليلة؟
 _ال

 _الابس 
نظرت اليه بريبة وهي تراه يعود اىل مكانه ,لقد  
قبل رفضها اليوم هبدوء زائد,,جعلها بطرية ما  

المر ما ترى ما هو هذا   التثق به, فرمبا حيضر
 االمر الذي تشعر به واقعا حتما ؟

 



 - 342 - 

االسبوع كله القيام بشيء  مل حياول جو خالل
بل جتاهل وجودها معظم الوقت ,وكاد يقطع هلا  

 راسها احياان ابوامره.
حني جاءت املرااتن للمقابلة يوم اجلمعة مل تكن 

 تعرف ان مزاجه اليوم عاصفا. 
 

بعد انتهاء املقابلة قال هلا يصرف النظر عن 
 املراتني :

زواجها. _االوىل صغرية جدا والثانية متورطة يف   
 رددت كلماته وهي التصدق ماتسمع.
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_متورطة يف زواجها ؟وكيف الحد اال يكون 

 متورطا يف زواج؟
_جيب على مديرة اجمللة ان تضع اجمللة قبل كل 

 شيء .
_اذن ملاذا مل تكن الوىل مناسبة .... نعم هي 
صغرية ,,قليال لكنين كنت يف الرابعة والعشرين  

 حني توليت االدارة .
 

لك مساعدة من الداخل ._كان   
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_ماكان ليعطيين تشوك الوظيفة لوال مؤهاليت  
كما ,,انين يومذاك كنت متزوجة ومع ذلك مل 

 يؤثر زواجي سلبا يف مهنيت .
 _الميكنك اعطاء الوظيفة لكليهما. 

 
_الاريد ان افعل هذا بل اشري اىل ان اسباب 
رفضك خالية من املعىن فكلتامها قديرة من 

 وجهة نظري. 
كن هل رايت تردد تلك املتزوجة حني _ل

 سالتها ان كانت ترغب يف االجناب ؟
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 _لكن هذا سؤال شخصي ....... 
 

_لكنه مهم من وجهة نظر رب العمل ,واظنها  
 تنوي اجناب االطفال وان قالت العكس. 

_اظنك جمحف حبقها اما عمر االخرى فليس 
بنقطة سوداء يف ملفها فعلى انسان ما ان 

الفرصة فلديها مؤهالت ممتازة.يعطيها   
 

_الحظت هذا اال اهنا ستحاول استخدامها اىل  
 مارب اخرى. 
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 وابتسم مبكر فقالت وقد عرفت ما يعين :
 _لكن ليس هنا ؟

 _ال
_لو اتصلت هبا حلاولت اقناعك بوسيلة 

 اخرى.
 _الاشك يف هذا .

 واغضبها اعجاب الفتاة به.
 _التبدو مندهشا .
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عدادها للوصول اىل القمة _مل ختف الفتاة است
 ابية وسيلة .

 _اذن ,رمبا جيب ان تتصل هبا. 
 _قد افعل .

 _سيكون اتصالك هبا خريا لك !
_على االرجح واالن فلنعد اىل موضوع 

 بديلتك.
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_طبعا . رمبا من االفضل ان ختتارها 
بنفسك.لوتركت يل اخليار الخرتت السيدة  

 ايدن.
طلوبة . _واان كذلك ,لكنين وجدت الفتاة امل  

 _وجدت ......؟ 
وقفت بغضب وتقدمت امام طاولته مث مالت 

 فوقها ونظرت اليه:
_لديك فتاة حمددة ومع ذلك اخضعت هاتني  

 املراتني ملقابلة ال لزوم هلا.
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 رد هبدوء : 
_لقد اسات فهمي .......مل اق انين اعطيت  

 الوظيفة الحد ..... 
_اتعين ان الوظيفة لن تكون مفاجاة سارة 

 الحدى نسائك؟
 تفرس فيها عن كثب عرب خان سيكاره . 

_ليس بني نسائي من تعبا هبذا النوع من العمل  
 اليسون . 

 
 _مااروع تفكري نسائك.
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 رد بغري اهتمام :
_رمبا ... انين حىت اللحظة اليت قابلت فيها 

ة  تينك السيداتن مل اكن قد فكرت يف البديل
 الثالثة.
 _من ؟

 _كولني . 
 رددت بصوت مرتبك ,وقد تالشى غضبها: 

 _كولني ؟ 
 _اجل .... 
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 ووقف ليدور حول الطاولة ويذرع الغرفة.
_الفكرة كانت تراودين منذ اسبوع ان خرجت  

آلن من راسها وان دربت قليال فستكون 
 جديرة ابملنصب. 

جلست اليسون على حافة الطاولة بدهشة 
 ....كولني ؟

 
مل خيطر على ابهلا حىت التفكري فيها ......  

لكنها امراة ماهرة يف حقل االعمال وقد ابدت  
اهتمامها ,,ابدراة اجمللة يف االسبوع املاضي 
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اليسون ساعات معها تشرح   وكانت قد امضت
هلا خمتل اوجه ادارة اجمللة ...,,.. اجل ليس 

حتمل لديها ادىن شك يف ان كولني قادرة على 
 اعباء هذا املنصب. 

 
 _لكن هل ستقبل الوظيفة؟

 رد متعجرفا:
 _هذه الوظيفة هي ماحتتاج اليه. 

 _اهي طريقة الجبارها على االستقرار.؟
 



 - 353 - 

_مستحيل ان جتد رجال مناسبا وهي يف ترحال 
لقت آبلن دائم معي حول العامل,,, اعتقد اهنا تع

النه الرجل الوحيد املتاح هلا الوصول اليه اما  
 هنا يف سيدين فستجد الرجل املناسب .

 
 _ملاذا التتزوجها انت فتسعدا معا ؟

 _اان الاقدر مزاحك اليسون. 
_اعتقد ان الزواج ابلنسبة لك ليس سوى 

 طرفة.
 رمى سيكاره يف سلة املهمالت بعنف : 
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 _ليس مسليا ابدا ,ابدا.
 

مث غاد الغرفة صافقا الباب وراءه لكن الباب 
جمددا بعد حلظات تدخل منه جيل عاد فانفتح 

 ,احدى سكرتريات جو . 
 نظرت جيل اىل اليسون بذهول: 

_اكل شيء على مايرام ؟لقد بدا جو متفجرا  
 قليال! 

 
 وضحكت ,اهنا فتاة مجيلة يف اوئل العشرين. 
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_لكن جو اليبدو ابدا متفجرا قليال بل انه  
متفجر اكثر مما جيب .... اما اان فبخري شكرا 

 لك.
د جو اىل املكتب بعد الظهر ,ومبا انه مل  ومل يع

 يتخذ قرارا حمددا لعرض الوظيفة على كولني . 
 

ذهبت اليسون اىل حفلة تلك اليلة كما ذهبت 
 اىل حفلة اخرى مساء السبت. 

اال اهنا مل ترهفي اي منهما ,فقد توقف فجاة 
منذ اربع ,,ليال عن مالحقتها واتباعها كظلها  
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مرات اخرى صب فظنت انه قد وجد لنفسه ا
 اهتمامه عليها وفقد اهتمامه ابليسون.

وقد اكدت هلا ظنوهنا صورته يف جريدة يوم 
االحد وهو يدخل اىل احد افخم نوادي سدين 

,,لكنها مل تكن سعيدة هبذا التغيري كما 
 اعتقدت . 

 
 هناية الفصل اخلامس 
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_يف احضان املرض6  
***************** 

اجلديدة اليت دخلت اليبدو ان املراة اجلديدة 
حياة جو قد حسنت من مزاجه ,,فقد دخل  
عليهم صباح االثنني يرسل تعليقات الذعة اىل  
كل من صادفهم بدءا من اليسون حىت مارتن  

 ابريت اهلادئ. 
قصدت كولني مكتب اليسون ,بعد ان اتكدت 

 من مغادرة جو املكتب لتناول غدائه.
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 قالت هلا : 
عادته. _يبدو ان الريس قد عاد اىل   

 ردت اليسون مشغولة الذهن ابفكارها : 
 _ماذا ؟ 
 _هاك !

  درات كولني صفحات اجلريدة اليت كانت تقراها
,,اليسون فظهرت صورة جو مع ممثلة سينمائية  

 امريكية شقراء ,تتعلق بذراعه يف وله ظاهر.
 

 وقالت:
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_اهنا ليست تلك اليت ظهرت معه يف الصورة  
 يوم اجلمعة. 

 ردت اليسون هبدوء:
 _او اليت ذهب للغداء معها لتوه.

 اتفع حاجبا كولني اكثر:
 _هل زارته امراة. 

 _اجل.
 

لكنها اخفت انزعاجها من الطريقة اليت رمت 
فيها تلك الصهباء نفسها بني ذراعيه لقد 
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عرفت اليسون ,,تلك املراة فهي مذيعة 
ية مشهورة بذكائها وجناحها ,ومن تلفزيون

 الواضح اهنا تعرف جو خري معرفة.
 

 ضحكت كولني:
_اذن لقد عاد اىل عادته القدمية ,اظن ان مامر  

,,وهو دائما هكذا ,لكنين  به كان كثريا عليه
هذه املرة ظننت ......حسنا .....ان عدم 

 انتقاله من امراة اىل اخرى امر حسن.
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 ابتسمت اليسون : 
_الابس يف هذا كولني ..... مل يكن لدي شك 

و يب عرضي ,,اما تصرفه الذي  يف ان اهتمام ج
كان منذ ثالثة اسابيع فسببه عدم حصوله علي 

ا ان آخر ماافكر فيه هو ,ولقد فهم االن اخري 
 عالقة عابرة. 

 
 _وملاذا ؟ 

 _ملاذا النين ....حسنا ......النه......



 - 362 - 

_انه عادة طيب مع نسائه لكن مبا انك 
 الترغبني يف عالقة دائمة....... 

 قاطعتها بصراحة: 
_اان الارغب يف اي نوع من العالقات خاصة 
 تلك اليت تضعين على الئحة )سيدات (جو. 

 
هذا .....  _الاحد يطلب  

انتفضتا حني مسعتا صوته االجش اجلميل وهو 
يدخل الغرفة فوقف ينظر اليهما وقد امحرات 

 خجال: 
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الاحب ان يتحدث امرؤ عن حيايت اخلاصة -
وقت الغداء .......وما جيري يف حيايت خارج  

 املكتب هو شاين اخلاص ,اتفهمان ؟ 
 

متتمت كولني ,دون ان ترد عليه بوقاحة للمرة 
 االوىل :
 _اجل .

ادرا نظرة سوداء اىل اليسون ,وقال بصوت 
 ملؤه الشر :
 _كالكما؟ 
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ازعجها ان يعاملها كطفل قد يرهب كولني  
 ,لكنها لن ختشاه..... 

 _لقد اسرتقت السمع اىل حديث خاص.
 

 _اهنا حمادثة تطال حيايت اخلاصة...... 
 _مل نكن نطالك ابقاويل كاذبة.

 _الاوافقك الراي.
ت اىل كولني قائال:مث التف  

 _كولني ....... اليس لديك عمل تقومني به؟ 
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كان يعرف ثالثتهم ان امام كولني عشرين دقيقة  
اعة الغداء,,,ومع ذلك  اخرى حىت انتهاء س

هزت راسها املراة,ومجعت اغراضها وخرجت  
 دون ان تنظر اىل اخللف .

 فصاحت اليسون:
 _انت ظامل ومستاسد....... 

: رد بربود يسكتها  
_لست يف مزاج يسمح يل بسماع اهاانتك 

اليوم اليسون.....,,.. كلمة اخرى وجتدين ان  
 عملك اليوم انتهى! 
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انتفضت مث تصاعد غضبها حىت اصبح هليبه 

 كلهيب غضبه: 
 _اليسعدين شيء اكثر من هذا ! 

_اعلم هذا وهلذا ابلتحديد اريد ان خترجي من 
 هنا فورا.

 _بكل سرور! 
 

ريا للذهاب,لكنه حذرها محلت حقيبتها حتض
 بصوت خفيض:
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_هذا املكتب فقط اليسون واايك ومغادرة 
 املبىن.

اوشكت على االنفجار غيظا ,فلم حيدث قط  
 ان كلمها انسان من قبل هبذه الطريقة.

 
 _طلبت مين الذهاب ..واان ذاهبة... 
 ارتفعت بسمة اىل شفته وزال غضبه: 

.....اعتقد انك كنت _ليس من املبىن اليسون 
 تبحثني عن وظيفة اخرى؟
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مل ختدعها بسمته الناعمة,فقد تعرفت اىل 
 التهديد وراء كل كلمة: 

 _لن جترؤ........ 
 _لن اجرؤ على ماذا؟

 
 _لن حتول بيين وبني وظيفة اخرى؟ 

_او حتسبيين غري قارد؟وماذا عن شهادة 
املؤهالت والتوصية ......,,..اعتقد ان 

تشدون يف مايتعلق  اصحاب العمل م
 ابلتوصيات؟
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 _لن تستطيع ........ 
_ان تركتين االن .اعتربتك خملة ابلعقد مستقيلة 

 وعندها لن اكتب حبقك توصية. 
 

ابتلعت ريقها بصعوبة,وقد ازداد كرهها له 
 وقالت بربود:
 _ايها النذل !
 هز راسه بربود: 

_هذه اعادة امنا هي من القلب هذه 
نا .املرة,واالن اخرجي من ه  
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 قالت ساخرة وهي واقفة امام الباب : 

_امل تنجح !اشري بقويل اىل موعدك مع املراة 
 اجلديدة؟

 قعد وراء مكتبه ولوى فمه: 
_سنيتيا تناسبين اىل اقصى حد ,هل تتفضلني 

 علي ابستدعاء كولني اىل املكتب. 
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كبتت شهقة غضب بصعوبة,مع من حيسب 
سلة لذا لن  نفسه يتكلم؟ اهنا املديرة هنا ,,المرا
 تنقل له الرسائل ..... 

 _اهناك شيء؟
 رفع حاجبا بسخرية: 

 _الشيء ابدا. 
 

وخرجت من الغرفة بغضب مكبوت وهي تقول  
بينها وبني نفسها اهنا لن تذعن له فترت العمل 

 فلن ترهبها اوامره ابدا.
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بقي جو على معاملته هذه حىت كاد يفقدها 
اعصاهبا فقد كان يطلب منها ان تنقل له رسائل  

الضرورة هلا ,,ويتحدث معها بلهجة قاسية 
وكان ينتظرها حىت ترد على اهلاتف سواء اكان  

 اهلاتف على مكتبه ام على مكتبها .
 

ذلك املساء رن اهلاتف على طاولة جو وكانت 
عدادا للخروج عندما هي ,,ترتدي سرتهتا است

 رنت الرنة السادسة علمت انه لن يرد. 
 فرفعت السماعة:
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 _مكتب جو لوتشي.
 _جو .....لو مسحت. 

 ورمت له السماعة مث اردفت:
_وهذه اخر مكاملة قد ارد فيها على احدى 

 نسائك! 
 

 _حتسني ابلغرية .....اليسون !
 _اذهب اىل اجلحيم!

داين  _لكنين قبل هذا ساذوق طعم اجلنة مع  
 ,اهنا داين اليس كذلك؟
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 _مل تعطين امسها .
 

 _الو .....اجل داين..... 
 _عمت مساء سيد لوتشي.
 فاوقفها ويده فوق السماعة: 

 اليسون ؟ 
 

 نعم .
_جيب ان جتريب هذا النوع من اجلنة يوما فهي 

 مرحية لالعصاب .
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 احست ابحلرارة ترتفع اىل وجنتيها.
_رمبا حني خيرج الفراش من تفكريك سيد 

لوتشي تفهم ان يف احلياة اكثر من الذهب اليه  
 مع النساء!

وراقبته بذهول يضع السماعة من يده ويقف 
 متقدما منها .

 
 فقالت

 _اان ....داين ....... اهنا ....... 
 _ستتصل اثنية. 
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 _ايلثقتك مبا ستفعل!
_لكن ثقتك اقل منها بكثري ........اعلمي ان 
تفكريي غري منصب على غرفة النوم يف الوقت  

احلاضر بل على اللذة اليت ساحظى هبا ان 
وضعت يدي على عنقك اجلميل ,,الدقه لك  
حىت تعجزي عن اخراج تعليقات الذعة من 

 هاتني الشفتني اللذيذتني...... 
 

 ابتعلت بصعوبة:
 _اان ....... 
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ة اليوت ؟جيب ان تكوين خائفة !_خائف  
ودفعها بشدة اىل الوراء فاصطدم ظهرها بقبضة 

 الباب .
 

 _اذهيب اىل منزلك اليسون...... 
 _جو ....... 

 _لدي مكاملات هاتفية علي اهناؤها .
 _مع داين ؟ 

 _ومن غريها ...... 
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 ادرا ظهره اليها وطلب الرقم:
_داين ايحبيبيت اان اسف ,مساعديت قطعت 

صال ,,اجل يصعب ان حيظى املرء بيد االت
عاملة مؤهلة هذه االايم , واالن ماذا عن 

 الليلة.... 
بعد ان مسعت اليسون مايكفي انسلت من 

الباب الذي اغلقته مث ايتندت اليه بضعف من  
اخلارج .......لقد ,,كان العمل معه يف االايم 
الثالثة االخرية جحيما فرغبته فيها ابتت انتقاما  
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لكن كم منالوقت ستصرب على هذا  وعقااب
 الوضع.

 
كان مكتب جو فارغا حني دخلت اليه يف 

الصباح التايل,,فدهشت النه ليس التاسعة من  
هناك اية اوراق او حقيبة على طاولته ,وهذا 

 يدل على انه مل يصل بعد.
 دخلت كولني فقالت هلا اليسون:

مل حيضر بعد.-  
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ي استالم  _اعلم .... هل قال لك انه يقرتح عل
 مركزك حني ترحلني؟ 

اجل .-  
_سافكر فيه لكن الاحسبين اقوى على البقاء  

 يف مكان واحد.
 

 _لكنه يظن العكس.
 _وانت مارايك؟ 
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اظنك مؤهلة فبعد ان عملنا معا هذه املدة  -
القصرية ,,وجدت ان لديك قدرة على القيا  

 ابالعباء كما ان جو سيساعدك فرتة. 
 

 _الن متانعي ؟ 
العالقة ملا يقوم به معي ._  

_مل اقصد هذا ,اعين اال متانعني يف ان يعرض  
 علي وظيفتك ؟ 

 _لكنها مل تعد وظيفيت ,لقد استقلت.
 _الن تندمي ؟
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 _ابداا.
 

 _بسبب جو ؟ 
 _جزئيا ...... 
 _بل اساسيا.!

 _رمبا 
 _الادري ماخطبه لقد كان كالدب مؤخرا!

_حسنا ...الاظن ان السبب هو االحباط, 
يبدو انين لن اعاين من مزاجه العكر   لكن



 - 383 - 

اليوم,,البد ان داين قد اثبت اهنا حقرية كما 
 كان يتوقع.

 
ومن هي داين؟ -  

 _تلك املراة اليت كان معها ليلة امس.
كانت حقرية    _اوه ....تلك ........ الاظنها

 ابدا فقد عاد اىل فندقه يف العاشرة.
 _عاد وحده. 

_طبعا رايته ابم عيين لكنه كان عصيب 
املزاج,لقد دفعنا مجيعا اىل الركض يف حلقات 
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مفرغة بشان صفقة الطريان تلك,, كنا ندور 
 دوائر ,,ومااستطعنا الوصول اىل اي  ركضا يف

 شيء يف ذلك الوقت من الليل.
 

املرة.  _رمبا فشل هذه  
 قالت كولني ساخرة:

_مع داين اليت التقول الابدا ؟انت متزحني الن 
من قال ال ابلتاكيد هو جو,,فقد احس ابملرض  

 فجاة ,ومل يكن يف مزاج جيد.
مريض ؟ -  
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_تبا يل قصدت مكتبك هذاالخربك انه لن اييت  
 اىل العمل اليوم بسبب مرضه مث نسيت.

 
اخلوف هزت اليسون راسها تتساءل عن 
 املفاجئ الذي اجتاح قلبها.

 _مابه؟
 _قال الطبيب ... 

 _طبيب ؟اكان مريضا اىل هذا احلد؟
_هاي .... اهدئي لقد اصيب ابلرشح فقط ال 

 ابلطاعون !
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 _الرشح ؟ماذا قال الطبيب ؟ 

اطمان ابهلا االن لكنها رفضت ان تسال نفسها  
 عن سبب التوتر الذي تبعه االرتياح. 

 اجابت كولني : 
لراحة يف الفراش ,وشرب الكثري من  _ا

 السوائل.
 

 وقبل جو هبذا قانعا.......؟ 
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_ال ليس قانعا لكنه يشعر بوهن مينعه من 
 مغادرة الفراش ومل يكن لديه خيار اخر.

 ضحكت : 
 _والسوائل؟ 

 _سيؤمنها له خدم الفندق.
 

 قطبت اليسون :
 _هو وحيد االن؟ 

ذا  _حسنا مل يتصل بداين او ابية امراة اخرى,ا
 كان هذا ما تقصدين.
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 _اتظنيه بصحة متكنه من البقاء وحيدا؟

_بعد ان امران مجيعا ابلرحيل فلن اتطوع ابلبقاء  
 معه فهو االن اليطاق ابدا. 

ماان غادرت كولني املكتب حىت اتصلت 
 اليسون ابلفند فردوا عليها:

 _السيد لوتشي الجييب عن املكاملات. 
 

رمبا هو انئم ,فقد ذكرت كولني انه تعب لكنها 
رغم ذلك مل تستطع اال ان تقلق على  
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حاله,,,فجناح يف فندق ليس مبكان مناسب  
ه احد فجميع مساعديه يعملون ملريض ال يرعا

 يف مكاتب اجمللة كاملعتاد.
وجدت نفسها دون وعي توقف سيارهتا امام 

 فندقه بعد انتهاء فرتة العمل .
 

ابب جناحه ,مل تضمع ردا ,,,لكن حني قرعة 
حني امسكت اكرة الباب انفتحت اىل غرفة 

اجللوس وغرفة ,,النوم كانت الشراشف مكومة  
على االرض وقرب اخلزانة ابريق فارغ وعلى 
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اخلزانة الصغرية كاس ماء اما الثياب فمبعثرة 
 هناك وجدته مستلقيا .

 
حليته انمية سوداء وهي وحدها القامتة يف ما 

ا من شحوب .....,,..انفاسه مضطربة  حوهل
 كان يبدو حبالة فظيعة وكانه فاقد الوعي.

 _جو؟ 
سرعان مارتفع جفناه ,وملعت عيناه البارداتن 

 ابحلمى . 
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 فقال بصوت خفيف لكن متوحش: 
 _ماذا تفعلني هنا حبق هللا .

 اخذت تسوي اغطية الفراش حوله: 
 _ايلالستقبال الرائع هذه االغطية مبللة!

 
ه وهو حياول اجللوس لكنه سرعان مااهنار اتو 

 فوق الوسائد اثنية: 
 _وماذا تتوقعني ؟انين اتصبب عرقا كال..... 

 قاطعته قبل ان يكمل كالمه الوقح:
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_ارى هذا ......... حسنا لن تنام على اغطية 
 مبللة .
تطلب رقما فحدق  والتقطت اهلاتف وبدات

 فيها من غري ان ميلك القدرة الكافية .
 

 _ماذا تفعلني ؟
_اطلب اغطية نظيفة للفراش ماذا لديك يف 

 االبريق؟
 _عصري برتقال ......لكن.... 

 _خدمة الغرف.....؟
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كان كالمها متعجرفا وهي تعطي املتكلم 
التعليمات ,,بشان ماتريد ان يصل اىل جناح 

جماال للتساؤل عن املتكلمة    جو غري اهنا مل ترتك
 اليت تتكلم هبذا التسلط .

 
فربايها ان القادرعلى االقامة يف مثل هذا اجلناح  

 يستحق افضل خدمة ممكنة كذلك! 
 وقال جو بصوت ساخر ضعف :

_كنت كفؤة سيدة ايليوت ,اال انين ارفض 
 مغادرة هذا السرير. 
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 _انت .
وصمتت بعد ان الحظت ان القدرة له على 

 القتال ,فهو شاحب .
 

 النت هلجتها وهي تردف :
_ستحس ابلراحة فيما بعد جو ,هل اخذ 

 احدهم حرارتك؟
عندما ملست جبينه عبست فحرارته مرتفعة 
جدا,مث مل يلبث ان اتوه وسعل وكامنا حنجرته  

 تؤمله.
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 عندما توقف سعاله قال: 
ة........اياهلي !_تزيد عن االربعني درج  

 
 _حقا ..... 
 _لن ااتخر. 

فتحت الباب فاذا جبيش من موظفي الفندق 
يدخلون حاملني االشياء اليت طلبتها ,,وقالت 
 هلم حبرارة بعد وضع كل شيء يف غرفة اجللوس:

 _شكرا لكم.
 _هل هذا كل شيء سيديت ؟ 
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 _اميكن ا ن حتضر له هذا الدواء؟

 االوراق على واعطته الوصفة اليت وجدهتا بني
 طاولة جو وابتسمت للرجل بعذوبة:

 _الدكتور دايلي يريدها يف اسرع وقت ممكن. 
 ودست يف يده مبلغا حمرتما .

 
 _شكرا لك سيديت ساهتم اباملر بنفسي.

حني عادت اىل جو ويف يدها ابريق العصري 
 سالته :
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 _ملاذا مل تطلب من احد احضار الدواء ؟
 فتح عينيه وتنهد: 

فعلني هذا ؟احس وكانين ساموت _ملاذا ت
,,,وكلما غفوت توقظينين .........!ملاذا  

 الخترجني من هنا اىل اجلحيم وترتكينين وحدي؟ 
 

 ردت دون احساس ابلشفقة:
_رمبا ستصبح افضل حاال حني تتناول الدواء  

 الذي وصفه الطبيب .
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مث مل تلبث ان راحت تبعد الشراشف عن 
 السرير ..... 

فسارع جو اىل االمساك ابالغطية فوق صدره  
 وقال : 

_مل يكن هناك احد حيضرها يل .....ومل اتصور  
 نفسي قادرا على الوصول اىل الصيدلية .

 
 اتبعت ترتيب السرير:

 _لقد قالت كولني انك رميت اجلميع خارجا. 
 رد بصوت ضعيف وهو يتمسك ابلشراشف
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مل اكن ارغب يف ضجيجهم حويل ...... الن -
 تتوقفي عما تفعلينه و...... 

 تنهدت :
 _جو التكن طفال اان فقط احاول ...... 

 فشهق :
اان الارتدي اي ثياب حبق هللا !-  

 
ونظر اليها بشراسة وقد ازداد شحوب وجهه  

 من جراء اجلهد الذي يبذله ليتحرك . 
 ترددت حلظة مث رمت عليه شرشفا نظيفا:
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وجهي.  _ارمها جانبا وضع هذا عليك ,سادير  
كان يف كالمها ثقة ابلنفس ,,لكنها مل تستطع 

 منع االمحرار من غزو وجنتيها .
 

 _حسنا انتهيت.
 _الديك روب.

يف احلمام ولكن..... -  
مل تنتظر ان يكمل كالمه وسارعت اىل احلمام 
الذي تناولت منه الروب العطر عندئذ راحت 
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تؤنب نفسها على اهتمامها به,,لكنها عادت  
ها ابلعكس. فاقنعت نفس  
 

اعطته الروب مث طلبت منه ارتداءهقبل ان 
خترج اىل الغرفة االخرى,,بعد قليل عادت اىل  
الغرفة وساعدته على االنتقال اىل الكرسي 
لتنهي ترتيب السرير ولتستبدل الشراشف 

 الرطبة بشراشف نظيفة.
 استند جو اىل املقعد متمتما دون امتنان:

 _لست مضطرة لفعل هذا.



 - 402 - 

 
_ومن سيفعله غريي ؟هل تنوي داين ان اتيت 

 فيما بعد؟ 
 صاح ساخطا:
 _امسح هللا !

_هذا ماظننته واالن ستبقى حيث انت حىت 
احلق لك حليتك ,ام تفضل االستلقاء على 

 السرير اثناء قيامي مبهمة احللق ؟
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_ساعود اىل الفراش ,لكنين لن امسح لك 
 بلمسي ؟
 _اتراهن ؟ 

قرتبني مين حاملة موسى _اتظنني انين ساتركك ت
 حالقة؟ 

 ابتسمت :
_اهنا خماطرة .....اعرتف هبذا .... خاصة بعد  
معاملتك البذيئة اليت اعتمدهتا يف االايم االخرية  
.. لكنين ابرعة يف استخدام املوسى ,,كنت  
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احلق جلاك بعد حادثته االوىل اليت اقعدته 
 اشهرا. 

 
 رد ساخرا:

 _كان حيب ماتفعلني دون شك . 
سحابة حزن على وجهها :  مرت  

_ال بل كان يكره لكنه كان يتحسن وكذلك 
 انت .

غابت حلظات يف غرفة اجللوس اليت احضرت 
منها وعاء كبري مث احضرت عدة  
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احلالقة....,,.. حني عادت وجدته قد هنض 
من املقعد وانتقل اىل السرير, لكنه كان انئما 
فوقه ابلعرض النه وقع وعجز عن التحرك 

 اكثر.
 

دق الباب فاسرعت تفتحه وتتناول الدواء  
وعادت بسرعة اىل جو جيب ان ايخذ جرعة 

 الدواء. 
وتطلعت عيناه اليها بكسل بعد ان هزته 

 ليستفيق وقال: 
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 _الن تتوقفي عن هذا ؟اريد ان اانم ,اف لك.
_اعرف هذا ,ستنام بعد قليل على ان تتناول  

 هذه اوال.
 

ت من  ووقفت فوقه وهو يبتلع الدواء ,فعلم
 تكشرية وجهه ان طعمه اسوا من رائحته.

_واالن ساعدين حىت اوصلك اىل الوسائد  
 ,فيجب اال تبقى مستلقيا هكذا.

قال هلا وهو يتحرك لتساعده على ان يستلقي 
 كما جيب. 
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 _مل ارد االستلقاء عرضا يبدو انين وقعت. 

اغمض عينيه مرة اخرى فعرفت مدى ضعفه 
عر هبا تغطيه. وعجزه لكنه فتح عينيه حني ش  

 _قلت لك دعيين .
 _لن ادعك ..... اتسمعين ؟

 
_اووه ........ اىل اجلحيم ايامراة ,,افعلي 
مابدا لك ! تعرفني جيدا انين غري قادر على 

 منعك. 
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 حني انتهت قال مازحا :
 _كنت زوجة خملصة!

 _صحيح. 
 تنهد غاضبا:
 _دعيين االن.

 
القاسية .عرفت انه ينوي اغضاهبا بلهجته   

_ليس قبل ان احلق لك انين اشفق على املراة 
 املسكينة اليت تستيقظ عادة قربك يف الصباح. 

 كشر عن وجهه: 
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_احلق عادة صباحا ومساءا ,لكنين مل اقدر 
 ليلة امس . 

 
 _مل تقدر على احلالقة ام على املراة؟

وهربت منه اىل احلمام قبل ان يرد عليها ردا  
متجهما :الذعا ,,حني عادت قال   

 _الهذه والتلك...... 
 اقرتب املوسى من وجهه:
 _كوين حذرة لو مسحت؟ 
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 ضحكت اليسون النه قلق.
_التقلق ...ساترك لك بعض الوسامة,وان 

 ابذن واحدة!
 _شكرا لك !
 ابتسمت :

_ماكان عليك ترك ابب جناحك مفتوحا فقد 
 كان مبقدور اي كان الدخول دون ان حتس به.

 
 _وهذا ماحصل. 
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مررت املوس فوق حليته اخلشنة بثبات 
مر مطلقا ......... بل كان لكنبحذر لئال يتذ

ان غط يف نوم عميق !وهذا كثري على من كان  
 خيشى ان تقطع له عنقه. 

تراجعت اىل الوراء تتامل صنع يديها ,انه بكل  
اتكيد يبدو افضل حاال عما كان عليه قبل 

 ساعة. 
 

غادرة حني كانت على وشك ارتداء سرتهتا للم
 انفتح الباب دون اعالن ودخلت منه كولني.



 - 412 - 

واليت وقفت دون حراك حىت متكنت اخريا من  
 اهلمس هبدوء :
 _اليسون ؟ 

 بللت اليسون شفتيها بقلق . 
 _مرحبا جئت الطمئن على حالته مث ........ 

 
 اقفلت كولني الباب وراءها : 

_هاي .....التشرحي شيئا لقد جئت ايضا 
نه على مااعتقد يفضل مالكه الطمئن عليه لك

 احلارس .
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_امسعي كولني االمر ليس كما يبدو فاان وجو 
 ........ 

 _الشان يل يف حياتكما كيف حاله ؟
_ليس خبري ........لكنه لن يشكر ااي منا ان 
بقينا معه ,,اظنين تركت كل ماحيتاج اليه يف 

 متناول يده ..كولني.. 
 

ين._ارجوك التشرحي شيئا هذا ليس من شا  
 _لكن......... 
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_امسعي ....... اذهيب اىل البيت فساسهر اان  
 عليه الليلة .....فانت تبدين متعبة.

وكانت حقا تعبة وقد ازدادت تعبا وهي تشعر  
ابن كولني اخذت انطباعا خاطئا عن عالقتها 

 جبو. 
 
 

 هناية الفصل السادس
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_ الترحل7  
************ 

ا ان اللزوم كررت اليسون نفسها مرارا وتكرار 
لقلقها على جو لوتشي فلديه اانس كثريون قد 

 يعنون به اذا شاء. 
مل جتد نفسها اال قلقة عليه فاتصلت ابلفندق 
يف منتصف الليل فقيل هلا انه الجييب عن 

ان تتصل بكولني لتعاتبها على املكاملات ارادت  
 تركه وحيدا لكنها خشيت ان تسيء الظن .
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حني دخلت كولني اىل امكتب يف التاسعة من  
صباح اليوم التايل كانت اليسون تستعد للخروج  

 اىل الفندق حىت تراه .
نصحتها كولني بعد الذهاب لكن ماقالته هلا  

 زادها اصرارا: 
_لقد رماان كلنا اىل اخلارج مرة اخرى كما 

 طردين ليلة امس.
 

 _وكيف حاله اليوم؟
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يه امس ,على _ليس ابلسوء الذي كان عل
فكرة لقد قررت ان اجرب الوظيفة اليت عرضها  

 علي . 
 _عظيم. 

_واظن ان هذا افضل فالعمل مع الن غدا 
 جحيما منذ اتفاقنا. 

 
 _ستنجحني دون شك.

انفتح ابب اجلناح مرة اخرى ماان وضعت يدها 
على قبضة الباب ,كانت تسري مقطبة اجلبني 



 - 418 - 

......  ابجتاه غرفة النوم اليت كانت يف فوضى .
 فبدات هبدوء تنظف لئال توقظه. 

 _اليسون .؟
انتفضت مذعورة قبل ان تلتفت اليه فاذا به  

 ينظر اليها بعينني ملتهبتني من اثر احلمى .
 

 _ظننتك انئما. 
 هز راسه مث حترك متاملا وقال بصوت مرتبك :
 _كنت اسرتيح لكين مل اشعر بك تدخلني.

 _تركت اببك مفتوحا مرة اخرى.
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هل على الناس الدخول._حىت يس  
 

_مبا فيهم اللصوص ,ان الدخول اىل غرفة ثري  
 يقيم يف فندق كهذا ,دعوة لن يرفضها احد. 

 _اعلم ....هل جئت لرتتيب سرير مرة اخرى.
كان فراشه افضل حاال من االمس فقالت له  

 بعد ان فحصت الشراشف واالغطية: 
_هذا وقف على اشياء كثرية...... هل ملئ 

يق العصري منذ ليلة امس ؟هذا االبر   
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 _ال ...... هذا وقف على ماذا اليسون ؟
_على اشياء........ ملاذا مل تتصل هبم طلبا 
ملزيد من العصري؟ اهلاتف قربك اما قال لك  
 الطبيب ان املطلوب الراحة وشرب السوائل. 
_لقد حتدثت اىل كولني اذن,امسعي ان هذا 

 املكان فندقا المستشفى.
 

 _ابلضبط . 
والتفتت اىل خزانته اليت راحت خترج منها بضعة  

قمصان وضعتها يف حقيبة ,وحني راها خترج 
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بعض الثياب الداخلية وتضعها يف احلقيبة ايضا  
. 

 ساهلا مقطب اجلبني: 
 _ماذا تفعلني ؟

_هذا فندق وهو ليس ابملكان املناسب ملريض  
ليس هناك من يعتين به لذا قررت ان  

منزيل.اصحطحبك اىل   
 

 _ستعنني يب؟
 _اجل!
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_اقرتاح جيد لكن عليك ان تساعديين يف 
 ارتداء ثيايب .

 _ستكون لك مساعديت يف االايم القادمة.
 وقال هلا وهي تساعده على ارتداء مالبسه :

 _اعتقد ان لديك غرفة نوم اضافية ؟
 

 فابتسمت : 
_طبعا لدي غرفة اضافية ...... او حتسبين 

......؟ اريد التقاط جراثيمك  
 تنهد :
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_ال ....... لقد اوضحت جبالء انك التريدين  
 مين شئيا. 

 
مل يكن يف شقتها معامل شخصية لكنها شقة 

يستطيع فيها طلب الراحة وستجعله اليسون  
 جيد هذه الراحة .

فستنام يف الغرفة اجملاورة ليال وستشعر ابلراحة  
 هلذا الشعور,وليته يشعر ابالحساس ذاته.
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ان حضرت له غداء مكوان من   قالت له بعد
 حساء وخبز حممص :

_ساعود اىل املكتب بضع ساعات فيجب علي  
يف كل االحوال ان اعمل الكسب االجر الذي  

 تدفعه يل . 
 هز راسه مفكرا: 

_لوال قرارك يف ترك العمل ,لرفعت اجرك او  
ملنحتك مكافاة مل حيدث ان اعتىن بس احد 

 قط.
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الفرصة ,فانت لست برجل _رمبا مل متنح احدا 
 يسهل ان يكون املرء لطيفا معه جو.

 _االن التفسدي االمور!
_مل افسدها ......اتعرف ماهي مكافايت ؟ان 

 تعود اىل صحتك واىل فندقك .
 

 تنهد.
_اعتقد انين استحق هذه الراحة ,ساكون على 

 مايرام االن اذا اردت الذهاب. 
 _اي بكلمات اخرى عودي اىل العمل .
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تين قادر على طلب شيء اخر منك ,لكن _لي
 لسوء احلظ ال استطيع.

 
ادركت للمرة االوىل منذ ان قررت جلبه اىل  

بيتها ,انه مىت حتسنت صحته سيصبح مشكلة 
 كبرية. 

 _هل احضر لك شيئا قبل ان اخرج ؟
_ابدا ..... شكرا لكنين مل انتظر طويال 

فسرعان ما استضفتين يف شقتك وجعلتين مقيما 
 فيها.
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 اغضبها مزاحه فقالت: 

_ان شئت عدت فغريت رايي رادة اايك اىل  
 الفندق.

 _تستطعني نعم ,لكنك لن تفعلي .
واغمض عينيه ,مث فتح عينا واحدة حني شعر  

 ابهنا مازالت يف الغرفة.
 

عدلت رايك عن الذهاب؟-  
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_ال ...... لكنين اتساءل مااذا بدات تسلك 
 الطرق اىل العافية. 

 
: فادعى املسكنة  

 _وهل يبدو علي هذا ؟
 مل ترد عليه ,فهو فعال ضعيف .

_ساعد لك العشاء حاملا اعود ,حاول ان تنام 
 اثناء وجودي خارجا.
 _اان احاول االن .
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 متتمت وهي خترج :
 _ايها الناكر للجميل .

سعت اىل كولني حاملا وصلت اىل املكتب 
 فوجدهتا تسرتيح يف املقهى .

هلا:جلست قبالتها وقالت   
_اردت ان تعريف انين نقلت جو اىل منزيل فال  

 تقلقي ان مل جتديه يف الفندق.
 

 _جو ......معك؟يف منزلك؟
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_مل استطع تركه يف الفندق بدا يل االمر فظيعا 
 فذهبت هذا الصاح ونقلته اىل شقيت . 

 هتللت اساريرها : 
_اذن كنت هناك ؟ لقد راوغت اماندا يف 

ان وجودك. االجابة حني سالتها عن مك  
 

_الهنا مل تكن تعلم ,امسعي الاريد ان يذاع هذا  
فما هو اال يومان  اخلرب فالرشح اليدوم كثريا

حىت يعود اىل الفندق لذلك احسبين بغىن عن 
 الشائعات . 
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 ابتسمت كولني :
_اعتمدي علي ,قد اكون ممن يبالغون يف 

الكالم كلما فتحت فمي اال انين اعرف مىت  
لكن اعلمي ان فضول علي ان اطبقه ,,,

مساعديه سيثار حني يعرفوا املكان الذي قصده  
رئيسهم,واعلمي ان معظمهم ال يقوى على 

 االحتفاظ يسر ولو اودى حبياهتم. 
 

تنهدت اليسون وقد وعت الورطة احملرجة اليت  
 زجت نفسها فيها .
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 فقالت ابسى: 
_وماذا كان يفرتض ان افعل ؟هل اتركه يعاين  

 من مرضه وحيدا؟ 
اي مل افه بكلمة!_ه  

 
_اجلميع سيفوهون ,اليس هناك من طريقة 

 البقاء االمر سرا؟ 
 _حسنا ...... 

_اعتقد ان جو سيطلب حتويل املكاملات اىل  
 شقيت ....كان جيب ان اتركه يعاين وحده. 
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 هزت كولني راسها :
_ليس من عادتك ان تكوين خالية من املشاعر 
,حني مسعت للمرة االوىل عن معاانة جو لوتشي  

من صد امراة متكربة ابردة امسها اليسون 
ايليوت ظننتك من اولئك املتكربات اللوايت  

 يعتقدون انه دوهنن .
 

 _و.....؟ 
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_انت لست مبتكربة بل انت سيدة اتملت يف 
بة مرة اخرى املاضي والتريد ان تعيد التجر 

 ,فجو ليس برجل نظيف السجل.
 كانت ضحكة اليسون خالية من املرح:

 _وملاذا حتسبينين اتملت؟ 
_النين خبرية ابلعالقات املتدهورة ,واعرف 

 الدالئل جيدا.
 هزت اليسون راسها:

 _لكنك خمطئة هذه املرة ,فزواجي كان كامال.
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 حدقت كولني اليها ممعنة النظر ,مث وقفت: 
ان اعود اىل عملي ,قد يكون جو _علي 

 مريضا ,لكنه يتوقع مين عمال ابلغيه حيب.
ورفعت راسها مث مرت ابلن الذي كان يتقدم  
حنو طاولتهما ,وجلس قبالة اليسون مبتسما 

 كعادته: 
 _احظيت كولني بصديق جديد هلا؟ 

 
قطبت اليسون جبينها فهي مل حتب هذا الرجل  

 قط.
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 _اسفة؟
بلغي احدهم حبها _مسعتها تطلب منك ان ت

 ,فافرتضت انه صديق جديد.
 _ال .....ابدا. 

 ووقفت بدورها قائلة جبراة:
_كانت تطلب مين ابالغ جو حبها,فهو يقيم 

حاليا يف شقيت ,فهل من رسالة حتب ان اوصلها  
 اليه؟
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اجفله تصرفها اجلريء ,لكنه استعاد وعيه  
 بسرعة.

_ليس هناك ماافكر فيه,لكن قويل له انه 
حمظوظ. شيطان   

 هزت راسها بربود:
 _ساردد امامه هذه الكلمات حرفيا.

 
بدا مذعورا, فهو يعرف ان جو لن يرضى بقول  

 كهذا وان كان مزاحا.
 _ال ! كنت امزح اياليسون!
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_افهم هذا سيد راست فلنامل ان ينظر جو اىل  
 مزاحك ابملنظار نفسه هه؟

 صاح آلن : 
ح . _التقويل له شئيا فما كنت اقصد اال املزا   

 
_اان متاكدة من انك اضمرت شيئا ,لكنين 
على ثقة ابنك ستصحح ماقد يشيعه بعض 

الناس عن ان جو يسكن معي البداعي املرض 
 امنا لداع اخر؟
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اقتنع بسرعة رغم شكه,لكنها علمت يقينا انه  
سيصفع اي انسان جيرؤ على قول العكس 

 واحست ابن لديها االن حليفا.
 

كان جو انئما حني دخلت عليه يف فراشه تلك  
االمسية ,وكان ما يزال انئما منذ وصوهلا قبل 
ساعة فرتكته مث تناولت عشاءها بدونه الهنا 

تعلم ان النوم خري له من العشاء وكانت الشقة  
فارغة ابردة كالعادة لكنها احست هبا الليلة 

 خمتلفة لوجود جو.
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مقعدها تشعر  اقفلت التلفاز اخريا وجلست يف 

ابلنعاس فقد اخذ منها التعب مرة اخرى 
 ماخذه. 
 _اليون ؟ 

هبت من نومها بسرعة ,والتفتت فاذا جبو 
واقف بباب غرفة النوم يتارجح قليال ,لكه كان 

يرتدي روبه ,فوقفت تدفع عنها احساسها  
 ابلوهن :

 _ماكان عليك اخلروج من الفراش !
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رة كئيبة  استند اىل الباب شاحبا تعتلي وجهه نظ

: 
_انديتك فلم تسمعي ,كنت شاحبة جدا االن  

 اليسون ظننتك انئمة ,اتنامني دائما بعمق؟
 _اجل واالن عد اىل الفراش.
 _اريد الذهاب اىل احلمام . 

 
ساعدته ليجتاز الغرفة االخرى,مث انتظرته 
جالسة على كرسي بسبب تعبها الشديد, 
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يع  محدت هللا الن الغد هو هناية االسبوع فتستط
 الراحة.

اعدت له عشاء خفيفا,مث جلست تراقبه وهو 
ايكل واتكدت من انه شرب عصري الربتقال 

 الذي قدمته مع العشاء.
 

 _ساذهب اىل النوم االن !
 _النوم؟ لكن الوقت مبكر.

 _واان متعبة.
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 _اليس هناك حفلة اليوم؟
 ردت حبدة :

 _ال ..... لن اذهب ولدي ضيف.
 نظر اليها ساخرا:

 _لكن الضيوف عادة يتلقون التسلية. 
انه الشك يستعيد عافيته بسرعة فقد اصبحت  
تعليقاته الساخرة ووقاحته يف الكالم تتفاقم هذا 

 املساء.
 

 فلمعت عيناها حبب االنتقام :
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 _اتريد ان تتسلى ؟
 _اجل.

 _حاضر... 
 خرجت من الغرفة حلظة مث عادت .

 
 _هاك تسليتك.

نقاال على طاولة ,مث ووضعت تلفزيوان 
 استدارت بغضب.

 فقال هلا:
 _وماذا تعنني ابدخاله اىل هنا؟ 
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_تريد التسلية فهاك هي ,امل تفكر يف التفزيون  
 جو؟ 

 
_لو اعرف انين قادر على االمساك بك 

خلرجت من الفراش الضربك كيف جترؤين على 
محل هذا الشيء الثقيل اىل هنا؟ كنت ستؤذين  

 نفسك!
ماكان اال بسبب محلها    فهمت االن غضبه

 الثقيل.
 _لكنه نقال..... 
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 _وماذا يعين ......؟وهل خيف وزنه ان نقلته ؟
 _جو.... 

_التعيدي هذا العمل اثنية وان كان لتنايل  
 مين..

 
 جعل اتنيبه وجهها يتضرج : 

 _اتريده ام ال؟اان ذاهبة اىل الفراش.
_ال.....فالتلفزيون هو اخر ماافكر فيه  

 كالتسلية.
قد انين اعرف قائمة التسلية عندك ._اعت  
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_بل التعرفني شيئا,الانكر ان النساء جزء مهم  
من حيايت لكنهن لسن اجلزء االمتع,اهنن يطلنب  

 الكثري ,ويعطني القليل يف املقابل. 
 

 _اذن اين جتد متعتك؟
 استند اىل الوسائد: 

_لدي مزرعة يف اجلبال ,قرب مزرعة اهلي 
 ابلضبط ساجلا اليها حينما اتقاعد العيش فيها.
_وملاذا التلجا اليها منذ االن؟ان ثراءك اهلائل  

 يسمح لك ابالستغناء عن العمل املوهق.



 - 448 - 

_اجل.... والانكر رغبيت يف ان اكون  
فيها,لكنين يف الوقت احلاضر لن اجلا اليها  

لى شخص يعيش وحيدا فاملنزل كبري جدا ع
 ,رمبا حني يصبح يل زوجة واوالد...... 

 
 _وهل تنوي الزواج؟

 _يوما ما...... 
 _وتنجب اوالدا؟ 

 _هم ايتون عادة مع الزواج.
 _صحيح حسنا اذا اردت شيئا انديين....... 
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 _وهل ستسمعني ؟ 
 

 ضحكت : 
 _على االرجح ال. 

حسنا اليسون ,اراك صباحا على  _هذا ماظننته
 فكرة احب ان تقدم القهوة مع الفطور. 

 
 _الهنا توقظك.

وهل تذكرين ؟ -  
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اذكر اشياء كثرية عنك جو لوتشي .....  -
 ومعظمها سيئة. 

 تبعتها ضحكته اخلشنة اىل سريرها . 
 

استيقظت على صوت ادوات خزفية تصطدم  
ببعضها بعضا ,فتحت عينيها فاذا جبو  

داي كامل ثيابه حامال صينية عليها امامها,مرت
 شاي وبسكويت. 

جلست يف الفراش تدفع شعرها االدكن عن 
 وجهها,حتس ابهنا هشة بدون ماكياجها 
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رفعت الغطاء حىت ذقنها وهي تنظر اليه 
 متعجبة: 

_جتاوزت الساعة العاشرة,لقد استيقظت يف 
السابعة ورحت اتساءل من سيسهر على صحة 

 من.
 

لت:ارتشفت الشاي وقا   
 _انت على مايبدو افضل حاال. 
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_قليال مع انين اشعر ابلتعب كلما بذلن بعض  
اجلهد ,اال انك تبدين متعبة اكثر من ليلة 

 امس.
_التعب يؤثر يف وساكون خبري حاملا استحم 

 واتناول الفطور.
 

 _اان لست متاكدا...
هيا اخرج من غرفيت فال   _مل اطلب منك التاكد

اذكر انين مسحت لك ابلدخول عندما حيلو 
 لك!
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 رفع حاجبيه ساخرا :
 _ايعين هذا انك التريدين الشاي ؟

 
 _اخرج من هنا !

ماادهشها انه اذعن هلا دون جدال فخرج وعم 
الصمت وعاد اىل غرفته لكنها التريد ان يعتاد  
 دخول غرفتها فهو سيغادر منزهلا حاملا يشفى!
كان قد عاد فعال اىل الفراش ,حني هنضت  

وارتدت مالبسها,ودخلت املطبخ فوجدته يعم  
 ابلفوضى.
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استيقظ بعد الظهر حىت اعدت له العشاء  
 ابكرا.

 
_عذرا النين استخدمت هاتفك التصل بكولني  

 ,امتانعني ان اعدهتا اثنية؟ 
 _لك احلرية املطلقة.

 _قالت انك شرحت هلا ماحدث.
عالقاتك العامة الذي  _اجل اخربت مدير 

 حذرته مما قد يفكر فيه او مما قد يشيعه.
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 ابتسم 
_اعتقد انك وضعته يف مكانه املناسب ,وماذا  

 قلت لكولني ؟ 
 _نعم امنا بشكل مناسب ,احلقيقة ! 

 فضحك : 
 _انت ترضني غروري .

_ماعتقدتك راغبا يف ان يعرف الناس انك هنا  
 لسبب غري السبب احلقيقي؟

..... اهنا وجبة جيدة اليسون. _الاعتقد هذا  
 وقفت لتنظف الطاولة:
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_شكرا لك ..... اال جيب ان تعود اىل السرير  
 االن ؟

 _دعوة اخرى اليسون؟ 
_اال تعود اىل سريرك ؟اريد تنظيف املكان حىت 

 اعود اىل سريري ايضا. 
 _اراك يف الصباح اذن. 

 _جو اعتقد ان عليك الرحيل غدا.
 

عاد فهز كتفيه: اراد ان جيادل لكنه   
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_سارحل غدا يف وقت متاخر ,هل مضى على 
 رشحي مثان واربعني ساعة؟ 

 _اعتقدهذا.
 _حسنا اىل الغد اذن. 

 
 _اجل.

 وارتدت عنه 
ازداد توترها طوال اليوم التايل وراح يتفاقم كلما 
مرت ساعات النهار ,لكنه على مايبدو مل يكن 

 مستعجال. 
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جتول يف غرفة اجللوس بعد العشاء ,وتوقف 
 ليلتقط صورة جلاك:
 _اهنا صورة جيدة! 

 _بل رائعة.
 

تقدمت منه لتتناول الصورة فقال ابصرار رغم  
 شحوب وجهها: 

ا كثرية له يف ارجاء  _الحظت انك تضعني صور 
 املنزل. 

 _ومل ال ؟ لقد كان زوجي. 
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 رد متجهما :
 _كان ....لكنه ميت االن .

 
 تنفست ابضطراب .

 _امل حين وقت رحيلك بعد ؟لقد اتخرت .
 اطبق فمه بشدة ووضع يديه يف سرواله.

 وقال بغضب: 
_تتوقني اىل رحيلي ؟حسنا..... ساذهب !  

ل  سامجع اغراضي واخرج بعد دقائق فه 
 يرضيك هذا؟ 



 - 460 - 

بعد ان صفق ابب غرفة النوم خلفه,مسعت 
حتركاته وهو يوضب حقيبته فتدفقت الدموع  
على وجنتيها وراحت تنظر اىل صورة جاك 

الذي كان شااب ,مليئا ابحلياة وهو االن ,ميت  
 .......ميت ...ميت! 

 
انتفضت حني احست جبو يوشك على الرحيل 

القاتلة سريحل واستبد هبا الذعر من الوحدة 
 جو ولن يعود. 
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_اان ذاهب االن اشكر لك عنايتك  
 .......اليسون؟

قطب جبينه حني استدارت اليه والدموع تبلل  
 وجنتيها . 

 
 خرج صوهتا اجشا مهتز:

 _اان .....جو ..ال تذهب. 
 ودفعت الدموع عن شفتيها تنظر اليه متوسلة:

 _ارجوك .....التذهب. 
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كنت تريدين    _هاي ..... طبعا لن اذهب اذا
 هذا.

 
وجذهبا بني ذراعيه يعانقها بلطف فتعلقت به 

 دون خجل ,حتتاج لدفئه وقوته .
 ووقالت مرجتفة: 

_اشعر ابخلوف دائما,اشعر ابخلوف من هذا  
 املزل ومن وحديت فيه.

 
 متتم وفمه على شعرها احلريري: 
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 _ خناف مجيعا يف بعض االحيان حبيبيت .
 _حىت انت؟

اترغبني االن يف مشاهدة  _حىت اان ........
 التلفزيون ام ترتكينين اغلبك يف الشطرنج.؟ 

 كان ميزحها وقال هلا متساحما: 
 _ملاذا تريدين ان ابقى؟ 

 
_اخربتك السبب الاريد ان ابقى وحيدة اسكن 

 معي يف هذا البيتز.
 _كصديق؟
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_وملاذا ال ؟انت تعرف انين لن ارضى بتلك 
. العالقة اليت تريدها ارجوك التغادر  
 _اواثقة من ان هذا ماتريدينه؟

 
نظر اليها حائرا يرى ذعرها وخوفها فاعتصر 

 االمل قلبهومل يعد جيد نفسه اال مذعنا.
_اقبل على ان تعطيين اجرا هو ابكثر من عناق 

 فهل ستكرهينين ان فعلت. 
اعتادت   جمرد التفكري برحيله مالها حزان,لقد

 على وجوده وطفقت حتتاج اليه اه ماذا اصاهبا؟ 
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 لكنها لن تستطيع ان تكره هذا الرجل.

لقد وقعت يف مااقسمت دائما على عدم 
 الوقوع فيه.

 لقد وقعت يف حب جو لوتشي. 
 

 هناية الفصل السابع 
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_ال......... 8  
******************* 

لقد اكتشفت اهنا حتب هذا الرجل ,صحيح اهنا 
مل توهم نفسها ابهنا قد تعين له اكثر مما عنت له 
عشرات النساء ,,اللوايت عرفهن مث تركهن اىل  
غري رجعة لكنها سعيدة حببها هذا وان كان لن  
حيظى جو ابلنهاية اليت يريدها فهي غري قادرة 
 على ان تعطيه مايريد بل هي عاجزة عنه ,,بعد
فرتة زمنية غري بعيدة سترتكه يرحل دون ان 
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تعلمه حببها له او بسعادهتا بوجوده معها قاتال  
 تلك الوحدة املريرة مانعا عنها ذاك االمل.

 
استسلمت اخريا للنوم حىت الصباح ,وفتحت  

عينيها فراته امامها مبتسما حيييها بصوت عميق  
. 

 _صباح اخلري. 
يستيقظ  _صباح اخلرب جو ...... ماامجل ان

 املرء فرياك امامه .
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 رد برتدد: 
 _صحيح. 

 _اتشك يف هذا.
_اشك يف اشياء كثرية حني استيقظت هذا  

الصباح رحت افكر يف امري,,فال ادري ملاذا  
وافقت على البقاء,,االتعذب كلما رايتك 
امامي ؟لوال رجاؤك ملا بقيت ,ملاذا ختافني 

 الوحدة اليسون ؟ماذا لديك ؟ 
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ذه اللحظة وذعرت فقد شحب وجهها يف ه 
يعرف احلقيقة لذا حاولت ان توجه اهتمامه اىل  

 شيء اخر:
 _اال تريد البقاء ؟ 

 رد هبدوء:
 _ليتين ابقى اىل االبد. 

 
 ابتسمت:

ظننتك لن تطلب هذا ابدا!-  
 احىن راسه ليقبل شعرها:
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 _اليسون ملاذا؟ 
  _اال تعلم ....... هذه عادة النساء .؟ماالذي
بدل رايك انت ؟,,فبعد ان تناولنا العشاء مع  
تشوك ودايان يف االسبوع املاضي ظننتك ختليت 

 عن مالحقيت.
 

_لقد ختليت عن مالحقتك ,النك اوضحت 
انك ستفعلني كل شيء لردعي ,يومذاك ادركت  

انك تكرهيين حقا,,,وعلمت انين لن اصل 
اليك ولو طاردتك اىل االبد ,قد اضرب راسي 
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ار فرتة طويلة لكنين يف النهاية اعرف يف ,,اجلد
 ان االمر اليستحق.

_اعتذر ملا ابديته من اعرتاض على صفحة 
املشاكل كنت اتصرف كطفلة لكنك اثرت اسوا  

طباعي ,,فقد عارضتك حىت عندما مل يكن 
لدي مااعرتض عليه,,اعجبين ماابديته من 

اقرتحات للمجلة ومنها ما اقرتحته كولني اليت  
.قبلت العرض  

 
 _عظيم ...اهنا انجحة الريب.
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 _وهذا راي ايضا.
 _ميكنك تغيري رايك .... 

 _ال ,الاريد.
اهنا التريد ان تكون قربه بعد ستة اشهر او سنة  

,بل تريد ان تكونبعيدة عنه ,,حني يصبح 
 ضعفها ووهنها ظالما كامال.

 
 _متاكدة ؟ 

_كل التاكيد ,والن هل انت معتاد على 
الصباح؟االحاديث الطويلة يف   
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 ضحك :
_ال فمعظم نسائي يبقني انئمات يف مثل هذا  

 الوقت.
 _اه .... طبعا فليس لديهن عمل.

 
 ,مرر يده على خدها:

_مارايك بعطلة اليوم لنقوم بشيء جمنون 
كالذهاب ,,اىل احلديقة العامة وركوب زورق يف  

 حبريهتا. 
 _يف الشتاء.؟ 
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 _قلت لك انه عمل جمنون ! 
 

......الميكنك اخراج زوارق  _ومستحيل ايضا 
يف الشتاء فاصحبها اليعملون ,,مث سيد لوتشي 

 !امل تكتف بعد من التعطيل مؤخرا. 
 _ايابئعة الرقيق! 

 ,رمت اغطية الفراش عنها ووقفت:
_شخص ما جيب ان يوقفك عند حدك , ومبا 

اننا اضعنا الوقت ابلكالم ,ارتيد استخدام 
 احلمام اوال ام استخدمه اان قبلك.
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انطلقا قاصدين املكتب ,كانت اليسون قد 

 جلست قربه وتوىل هو القيادة. 
_كنت اهذر حني مسحت لك بقيادة السيارة  

 يب من الفندق اىل هنا. 
 فردت ساخرة :

لتك من بيت تشوك؟_وحني اوص  
 

 هز كتفيه عابسا:
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_لست سيئة يف القيادة ,اما السبب فعدم 
قدرتك على ,,الطهي انت التفكرين يف الطعام  

 اثناء القيادة.
_من اجل هذا عيلك انت ان تطبخ العشاء  

 الليلة!
 _وهل اان مدعو ؟

 _اجل .
 تنهد :

 _حسنا. 
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كان اجلو يف املكتب الذي يتشاركانه اخف 
علم كل من دخل عليهما ابلود  وقعا,,وقد 

القائم بينهما بدل ذاك التشاحن الذي كان 
 يستويل على جو الغرفة.

 
 عندما عادا اىل البيت اتوه جو قائال:

 _اياهلي .......ماامجل اليوم ! 
 _لقد متتعت به حقا.

_اعتقد ان نصف من طرق ابب مكتبنا اليوم  
 جاء بدافع الفضول .
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 فضحكت بصوت خفيض: 
.  _الامانع  

 
_لكنين امانع ,لقد احببت ان اعانقك لكنين 
 كلما مهمت ابلقيام بذلك دخل علينا احدهم. 

 _كم الساعة االن؟
 _التاسعة تقريبا. 

 _حسنا فلنباشر ابعداد الطعام.
_الاعتقد ان ااي منا يروق له الطهو الليلة 

 ,مارايك لو نشرتي الطعام جاهزا؟ 
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 _كما تريد.
عينيها فابتسمت : المس اخلطوط الزرقاء حتت   

 _حذار مما تفكر فيه.
 

 _مجالك اليقاوم لذا الاستطيع منع يدي عنك. 
 _عالم اتفقنا .

_حسنا ,حسنا ,لن اخالف كان جيب ان 
اصاب ابلرشح قبل هذا,,لكنين مل اكن اعرف 

 ان فيك حاسة املمرضة.
 متهل قليال مث قال بصوت اجش ملؤه العاطفة.
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 _اليسون ..... 
.... _ارجوك جو ....   

 
حسنا ,حسنا علينا ان نتعشى فاان جائع ! -

خل اجلب الطعام من اخلارج ام نقصد مطعما 
 ؟

_الضرورة للذهاب اىل املطعم ,اتصل ابي 
 مطعم تريده ليجلبوا لنا طعاما. 



 - 481 - 

كان غريبا عليها ان يكون جو يف الشقة اثناء  
مرضه ,,لكنها وجدت االمر اكثة غرابة حني 

فيها مفكرا.نظرت اليه فوجدته حيدق   
 

بعد مرور االايم وبعد مضي ثالثة اسابيع بدات  
 تتساءل مىت سيضجر من اقامته معها . 

ذات صباح هنضت من نومها مث قصدت 
املطبخ فوجدته قد اعد فطورها,, فجلست اىل  

املائدة تلتهم البيض والتوست اما هو فراح  
 يراقبها. 
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 _قد اعتاد على هذا.

اال يظهر حبها يف عينها  رفعت اسها اتمل
 وسالت :

 _تعتاد على ماذا ؟ 
_على احلياة البيتية...... مااروع ان يستيقظ 

 املرء صباحا فرياك امامه وماذا عنك؟
 

 هزت كتفيها وردت بلهجة خفيفة : 
 _تعجبين صحبتك غري اهنا لن تدوم طويال.
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 وشاهدت وجهه يظلم غضبا وساهلا:
 _وملاذا ؟ 

متسائلة: نظرت اليه   
_اعرف انك المتكث يف مكان واحد اال فرتة  
قصرية,كم من الوقت متكث عادة يف مكان 

 واحد؟
 

 توتر فمه ابرجتاف:
 _اظن ستة اسابيع.

 _وانت هنا منذ ثالثة اسابيع ونصف.
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 _وماشان هذا..... 
 وقاطعه رنني اهلاتف: 
 _اللعنة سارد عليه.

 
 ومسعته يتحدث عدة ثوان مث عاد: 

لك انه تشوك._املكاملة   
ترددت حلظة قبل ان تلتقط منه السماعة ,,لقد  

تكلمت معه مرارا اال انه اليعرف شيئا عن 
 اقامة جو معها! 
 _مرحبا تشوك. 



 - 485 - 

 
 _اليسون ؟اكل شيء على مايرام مع جوظ
 _اجل ...... لقد قدم يل الفطور منذ قليل. 
ساد الصمت يف اجلهة االخرى مث بدا صوت  

 تشوك مرتبكا:
اصحيح انه يقيم عندك؟ مسعت هذه   _اليسون؟

 الشائعة لكنين مل اصدق. 
 _صدق انه يقيم عندي منذ شهر.

 
 بدت الصدمة على تشوك:
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 _اليسون؟ 
 فتنهدت : 

 _تشوك انت من قلت ان علي ان اخرج معه.
 

 _لكنين مل اقصد ان تعيشي يف منزل واحد معه!
 

 _اان اعيش معه لكنين الاشاطره فراشه. 
_اه اليسون انت اكرب من ان ارشدك,لكنين 

 ابدي قلقي من هذا الوضع.
 



 - 487 - 

 ردت بلطف : 
 _اعلم واان اسفة. 

_التعتذري فال شان يل يف امورك  
الشخصية,من الواقع اتصلت الدعوك اىل  

العشاء,,فلم نرك منذ اسابيع ومن االفضل ان 
 تصطحبيه معك. 

_سارتب االمر واتصل بك ابلغ دايان واالوالد  
.حيب   

 
 _اليسون ! 
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 _نعم؟
 _اعتين بنفسك؟

_اجل تشوك ,ساعتين بنفسي وساتصل بك  
 قريبا.

 عندما اقفلت السماعة سارع جو يساهلا:
_ماذا يعين كالمه ......ايظنين عدمي املسؤولية 

 الوقعك يف مازق واتركك.
 

 _جو..... 
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_وكيف ميكن ان اؤذيك واان افكر يف  
اىل والدي؟ اصطحابك اىل انكلرتا القدمك  

 _والدك؟ 
 ضحك :

_حبيبيت ......مل اشا قول هذا هبذه الطريقة  
,,لكن يبدو ان الخيار لدي...... هناك بعض  

املشاكل علي العودة الهتم هبا,وفكرت يف 
 اصطحابك. 
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_ال لن اذهب معك فقد يظنين والديك 
 عشيقتك. 

_قد اكون يف السابعة والثالثني,لكن والدي 
قدمتك اىل امي بصفة  سيطرين من املنزل ان

غري الئقة ,,ساصطحبك على انك زوجيت 
املقبلة,كنت احاول طلب يدك حني اتصل 

 تشوك . 
الزواج.........! مل تستطع ان تتصور ان هلذه 

الكلمة صلة جبو...... وهي كلمة مل تكن 
 لتفكر فيها.
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 بدا قلقا عندما اتخر ردها:

_اليسون ؟حبيبيت ,مل اخطط لالمر هكذا 
. لكنين احبك واريد الزواج منك ,, فال  ..... 

احب سوء الظن بنا ,حبييت ....ارجوك ......  
 ردي علي ......هل تتزوجينين ؟

ابتعلت اليسون ريقها بصعوبة وهي تسمع 
اللهجة البائسة املمزقة املؤملة يف صوته ,,تتمىن 

من كل قلبها وروحها لو ترمي نفسها بني 
 ذراعيه والترتكهما ابدا.... 
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 لكنها ارتدت عنه:

 _اان ...لن استطيع ...لن استطيع جو! 
_اعلم ان شيئا ماحدث يف زواجك املاضي 

جيعلك ترفضني التزاما اخر,لكنين الاستطيع ان 
اسكن معك واراك من بعيد,,اريدك اليسون 
امسعيين اريدك,اان الاطلب منك ان حتبينين,اان 

 الاريد اال ان اعتين بك واحبك.
 

توترة:بللت شفتيها م  
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_قالت كولني مرة انك الحتب الفاشلني واان  
 فاشلة جو لذا لن اكون زوجة مناسبة لك.
_مل تقصدك بقوهلا ,اما اان فاظنك رائعة  

 تناسبيين زوجة. 
 

 ردت بصوت حمطم:
 _الاستطيع ! 

_ابهلل عليك ملاذا ؟الاستطيع االستمرار على 
هذا النحو يف عالقيت معك لقد انتقلت اىل  
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ييت ,,ان اطلب يدك وها اان مضطر بيتك ويف ن
 للسفر يف االسبوع املقبل ولن اسافر بدونك.

 
 _انت مضطر هلذا.

 _ال...... 
 ردت بشراسة :

_بلى !اال ميكن ان تفهم ......الاريد الزواج  
 بك!

 نظر اليها وكانه مل يرها من قبل:
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_مذا تعنني بقولك هذا ؟انك الحتبينين ؟ام 
 ماذا؟ 

 تنهدت :
تشاء جو.   _افهمها كما  
 

_الابس يب رفيقا ,صديقا اما زوجا فال,ردي 
 اللعنة عليك!

 وامسك هبا يهزها بعنف ,فصاحت: 
 _اجل! اجل هذه هي احلقيقة ابلضبط.
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دفعها عنه متاوها آهة عذاب ووجهه شاحب 
 رمادي:

_ايهلل ! ساعود الحقا الخذ اغراضي,اما االن 
 فيجب ان ابتعد عنك.

التفت اليها متسائال:ارتدى سرتته مث    
_لدي انطباع ابنك صممت هذا املشهد 

 وخططت له حىت اخرج من هنا هكذا!
 

شحب وجه اليسون من جراء قساوة كلماته 
,اهنا تعرف مدى ذكائه ,,وسرعته يف اختاذ  
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القرارت ,لكنها مل تدرك انه قد فهم نفسيتها 
يذهب اىل هذه الدرجة,فهي فعال تريده ان  

اىل اختاذ هذا القرار.   على ان يبادر هو  
 _انت تتخيل االشياء جو!

 
_ال..... اان الاختيل شيئا ,ملاذا اصبح من املهم  

 وامللح ان اخرج االن من حياتك بسرعة؟
 ردت كاذبة : 

 _رمبا ليحل انسان اخر حملك.
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_احذري اليسون....... لن تنطلي علي 
خدعتك هذه,,لذا لن اترك هذا املكان قبل ان 

منك ,اعرف انك ختبئني   اعرف احلقيقة
 شئيا,اليسون ؟ايهلل ! 

 
نظر اىل وجهها فاذا هو كالشمع واذا هي ترتنح  
وهتوي ,فامسك هبا بسرعة والقاها فوق االريكة  

 فاقدة الوعي.
عندما اسرتدت وعيها ,راقبت القلق املرتسم 
على وجهه الذي مل يلبث ان انقلب خوفا 
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  فعلمت انه اكتشف سرها ,,كان االمر دوما
احتماال,حاولت اال يعرفه لكن البقاء معه يف 
بيت واحد يرى تعبها,جعل احلقيقة تبدو جلية 

 امام عينيه....... 
 

 ساهلا بصوت متهدج:
 _منذ مىت....؟ومىت عرفت؟ 

 ابتعلت ريقها بصعوبة:
 _منذ ما يزيد عن السنة. 
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 _اكان جاك يعرف؟
 ردت مبرارة:

 _نعم.
بصعوبة,مبتلعا ريقه بني حني كان جو يتنفس 

 واخر. 
 _اما من طريقة للقيام بشيء؟

 ردت بكاللة: 
 _الادري .

 
 _اياهلي ........انت التعنني انك...... 



 - 501 - 

_انين اموت؟ ذا مااظنه .......اجل اظنين 
 اموت ايجو....... 

 مث المست فكه القاسي وهو يتقلص املا.
 

 هناية الفصل الثامن 
 
 

للموت _طريقة اخرى  9  
****************************** 
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الكباريف السن الذين عاشوا حياهتم وربوا 
اطفاهلم ,,وشاهدوا احفادهم قد يعانون من 

  اظطراابت قلبية. اما من هم يف الرابعة
 والعشرين فنادرا مايعانون من القلب.

قبل سنة تقريبا اخربها الطبيب عن مرضها  
مل جتر هذه وطلب منها ان جتري جراحية,لكنها 

العملية,والضعف املتزايد الذي كانت تشعر به  
 مؤخرا يشري اىل ان االوان قد فات.
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تعرف ان جو سيكون دائما اىل جانبها لو 
تزوجا ..... فمعاانة امه من املشاكل نفسها  

 تؤكد هلا هذا. 
لقد ترعرع وهو يعرف ان امه مريضة ,ويرى  
عواضها لكن حبه الليسون اعماه عن رؤية  

فها وعن رؤية عوارض مرضها الشبيه ضع
 ابعراض امه.
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لكن الرتاجع ابت بعيد املنال ,فقد فات اوان  
توقفه عن حبها,لقد املته وماعاد بيدها حيلة 

 حياله.
 هزها بلطف سائال:

 _انت تظنني هذا ؟لكنك لست واثقة ؟
 بللت طرف شفتيها:

_ليس ابلتاكيد لكنين احس بوهن شديد وهو 
 يزداد قوة.

 
بسرعة فكل مشكلة حل ابلنسبة له. فكر  
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 _الديك طبيب خاص؟طبيب مهتم حبالتك؟ 
 _اجل..... لكن....

 
 _من هو ؟مارقم هاتفه ؟اليسون ! 

صاح هبا بقوة حني راها توشك على االغماء 
 اثنية: 

_اان ..... انه يف حقيبيت ,لكنين مل اقابله منذ 
 شهور.

 _ملاذا ابهلل عليك ؟اهذا هو الرقم؟
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هلا بطاقة اخرجها من حقيبتها فابتلعت مد 
 بصعوبة : 

اجل.-  
 راح يطلب االتصال به فاليوم هو السبت ! 

 _اعرف هذا !
 

بعد ان حتدث قليال هاتفيا امسك قلما وسجل 
 شيئا مث قال هلا: 
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_اذهيب وارتدي مالبسك اليسون,اريد ان 
 نغادر يف اسرع وقت ممكن بعد املكاملة,فانت

 .....حبيبيت ! 
صاح هبا ايئسا وقد دفنت وجهها بني يديها  

 جتهش ابلبكاء ....... 
رد السماعة اىل مكاهنا مث دان منها ليحتويها بني  

 ذراعيه ويضمها اليه:
 _احبك ......احبك اليسون. 

 



 - 508 - 

وراح يهمس هلا بكلمات احلب حىت هدات  
 وتوقفت عن البكاء .

 _اسفة .....لكنين الحظت ان ردة فعلك
خمتلفة عن ردة فعل جاك,فقد كره فكرة مرضي 
,,وكره ان يعرف ان شيئا ما يف داخلي اليعمل 

 ابنتظام. 
 _اخربيين حبيبيت .....قويل يل ماحدث.

 
_اردان اجناب االوالد كنا حناول ..وعرضنا 
نفسينا على طبيب,كان يكره كل مايتعلق 
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ابلطبابة,,فقد تعرض حلوادث عديدة يف حياته 
كره رؤية املستشفى ويكره رائحتها  حىت اصبح ي

,,,عندما اهنينا الفحوص قال الطبيب ان ليس 
هناك ما حيول بيننا وبني االجناب اال انه  

اكتشف انين حباجة اىل عملية جراحية,وانين ان  
 مل اجرها ......امت.

 
 _وملاذا مل جتريها اذن؟ 

_مل استطع هذا دون دعم من جاك الذي ماان  
ه ذاك االصطدام يف السباق  مسع هبا حىت وقع ل
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الذي اذى ظهره وعجز عن السباق ,,,فكرهين 
لى حادثته,كنا وبدا ينفر مين ويلومين ع

سعيدين حىت تلك اللحظات ,لكن صحيت 
,,وحادثته بدلتا كل شيء .....و ....... 
و..انت تعرف الباقي !حني مل استطع تلبية  

 حاجاته بسبب مرضي انتقل اىل ... 
 

 _نساء اخرايت؟
 تنهدت ابكية: 
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_اجل ,فقد راح يعاقر اخلمر حىت قتل يف تلك  
احلادثة خممورا....اردت ان اقود السيارة لكنه 
منعين قائال انه اليريد معاقة ان تقود سيارته  

النين قد اقتله,, لكنه مل يكن واعيا حني ادخل  
السيارة يف اجلدار,ولست ادري كيف بقيت 

صحافة هذه املعلومات بعيدة عن متناول ال
,,لكنين مل اهتم ,فقد مات جاك وقيل يل  
 يومذاك ان علي اجراء عملية مستعجلة.

 
 _مث ؟
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لكنين اردت ان اموت .-  
_اذكر انك قلت هذا القول بعد اسبوعني من  

 لقائنا ,لكنين مل اصدق انك تعنينه فعال. 
 

_كنت ارحب بفكرة املوت ,احببت جاك 
الذي خيب مرضي امله,جعله يكرهين  

,,عملت يف اجمللة على امل ان اظهر له انين  
قادرة على ان احيا حياة طبيعية ,,وان الشيء 
تغري ! لكن خروج زوجته للعمل انقلب علي 

 وجعله حيس ابلعجز.
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_واالن؟ لقد حبت لك منذ برهة حبيب اليسون, 

هو الرجل الذي احببته لكنه  قد يكون جاك
كان ضعيفا اما اان فال,,اريد ان تعيشي  

وستعيشني !يوما ما ساراقبك تضعني اطفالنا يف  
الفراش وتقبليهم قبل النوم, لقد راقبتك مرارا  
وانت تلعبني وتضحكني مع تود ولوسي ,,وقد  
رايت رقتك معهما وعندها احببتك .........  

مة يف حيايت غري انين تلقيت منك اقسى صد
 فقد اظهرت يل انين الاعين شيئا لك .
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 نظر اليها حبدة يهزراسه :

_لقد اوقعتين يف الفخ وهذا ما مل احبه ,اما  
النساء اللوايت خرجت معهن مؤخرا فلم حيدث 

 بيين وبينهن شيء! 
 _مل حيدث شيء؟ 

_ال !النين احسست ابنين عالق  
بفخك......... كنت اريد ان اكون مع ذات  

ر االسود والعينني ,,اخلضراوين الالمعتني الشع 
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اليت رغم عدم اكرتاثها يب كانت من رعتين 
 واعتنت يب مريضا.

 
 _ساقوم ابلشيء ذاته مع اي كان .

 _آلن مثال؟
 ضحكت : 

 _ال, اال آلن.
كانت تعلم انه ينتظر نوع من االعرتاف حببها له  

,,لكنها مل تستطع البوح له به,فان كانت 
يعلم كم ابتت االن تريد احلياة ستموت ,وهللا 
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..فليس من االنصاف ان حتمله وزر حبها له  
,,لكن رمبا لو عاشت ..وما ذهذا اال  

 احتمال.... 
 

_كان علي ان اعرف احلقيقة منذ اقتحمت  
الشقة ووجدتك نصف واعية ,,تساءلت 

يومذاك عما اذا كنت قد تناولت حبواب منومة  
 ومل اشك يف احلقيقة .

ض ان تعرف وليتك مل تعرف. _مل يكن يفرت   
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_حسن اان سعيد مبعرفيت هذه ,لن متويت 
اياليسون ,,ستعيشني من اجلي ,اتعلمني انك  

حمظوظة النك متلكني فرصة اجراء عملية 
لك؟ا,,مي ليست حمظوظة مثلك ,واال الجرينا 

 هلا العملية.
 

 اصطبغ وجهها حياء فقد عرفت مدى جبنها . 
خلجل اىل  تنفس جو ببطء لتصاعد محرة ا

 وجهها وقال: 
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_اياهلي ......اال يعرف تشوك شيئا عن 
,ابلطبع ال.... واال ملا تركك ترهقني  مرضك ؟ ,

نفسك ابلعمل والصر على اجراء العملية ,انت 
 مل ختربي اخاك اليسون؟ 

 
 اشاحت وجهها بعيدا عن اهتامات عينيه:

 _مل ار ضرورة الزعاجه. 
الايم  اتفضلني ان جيدك ميتة يف يوم من ا-

؟,,اياهلي ايامراة ......تستحقني الضرب 
 !اميكن ان تتصوري ماكان سيصيب تشوك؟
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 _مل ارغب يف ان اقلقه...... 
الوظيفة   _وهو من يساهم يف موتك ابعطائك

...... اللعنة اليسون ,,لوال حيب لك لضربتك 
بنفسي! هيا االن اذهيب وارتدي مالبسك حىت 

 اتصل ابلطبيب. 
 

 وشدها لتقف ,فقالت بضعف :
 _لن يستقبلين يوم السبت .

 _سيفعل ,واذا مل يتصل ساجد غريه. 
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منذ ان استيقظت قبل ستة اشهر يف املستشفى 
عليها اجراء  ,وقيل هلا ان زوجها مات,,وان 

عملية مستعجلة ,رفضت العيش وشاءت 
املوت,اما االن فرتيدان تعيش ,,تريد ان تصبح 
 زوجة جو ,تريد ان هتبه االطفال الذين يريدهم.

 حني اهنت ارتداء مالبسها قال جو:
 _سرياان الطبيب بعد عشرين دقيقة.

 _صحيح؟ 
 _اجل.
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 _لكن ...... 
الوقت,,عليك ان جتري _ساكون جبانبك طوال 

العملية وان كان هناك امل ضئيل فعلينا 
 املخاطرة... 

 علينا .....اجل ,اهنما االن اثنان.
_لن اختلى عنك اليسون ,فقط احيي من 

 اجلي.
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مل تستطع ان ترد ,بل مل تستطع التكلم حىت 
اثناء ,,املسري اىل عيادة الطبيب او حني 

سكنية. الحظت اهنما دخال احياء املدينة ال  
 وقال هلا شارحا:

_لقد متكنت من معرفة عنوان منزل الطبيب  
الذي بعد ان شرحت له االمر وافق على ان 

 يقابلنا . 
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ازدادت توترا عندما رفض جو ان يرتكها مع  
الدكتور هانتلي اثناء الفحص,,كانت ثياب 

 الطبيب تشري اىل انه يف يوم عطلته.
_ارتدي مالبسك االن ,لقد خفضت بيدك 

سبة جناح عمليتك ,,لكن هذا اليعين ان ليس ن
 هناك امل.

 سالته بصوت هامس: 
 _ماهي فرص النجاح دكتور.؟ 

 
 _يصعب علي ان احدد.
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 فساله جو وهو ميسك يد اليسون بشدة: 
 _مىت ميكنك اجراء العملية؟

 ارتفع حاجبا الطبيب : 
 _هل انت قريبها ؟ 

 
 رد بتكرب وعجرفة وهو يشد يدها: 

 _خطيبها. 
 قطب الطبيب جبينه مث التفت اليها:

 _لكن زوجك...... 
 رد جو حبزم:
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 _مات ,مىت تستطيع اجراء العملية ؟
 

 _هذا وقف ...... 
 _على ماذا؟

_على صحتها العامة يف الوقت احلاضر وعلى 
 رغبتها يف احلياة. 

 رد جو بعجرفة كعادته ,لكن مبرارة :
_صحتها جيدة...... ليست اسوا من اي 
انسان يتوقع املوت يف اية حلظة ,,فمىت  

 تستطيع حتديد املوعد؟ 
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بدا الطبيب مرتبكا من عجرفة جو ,مع انه عزا  
 كثريا منها اىل حبه وتعلقه وهبذه املراة:

 _اان ........ 
 

 _يف الغد ؟ 
 _حسنا ال....يس هبذه السرعة لكن.

 _مىت اذن .؟
 تدخلت اليسون لتهدئته:
يتكلم.  _جو اهدا امهل الطبيب حىت  
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 فتمتم : 
 _اسف.

 قبل الطبيب اعتذاره:
_الابس هبذا ابدا......لو كنت مكانك 

لشعرت الشعور ذاته ,,اعتقد انين اوافقك 
الراي على عدم اضاة املزيد من  

الوقت,,احسبين ساجري العملية يف هناية 
 االسبوع... 

 فقال جو ابحلاح وتوق:
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مث نرتكك لتقضي  _حدد املوعد ارجوك ايدكتور
 يوم عطلتك براحة. 

 
 هز الطبيب كتفيه مستسلما : 

_حسنا فلتكن يف هناية االسبوع شرط ان حتظى 
السيدة براحة اتمة حىت ذلك الوقت ,,ونريدها  
 يف املستشفى قبل يومني الجراء الفحوصات .

 _ستكون هناك وساكون اان ايضا! 
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رة  من الغريب اهنما مل يتكلما عن العملية املنتظ
يف االايم الثالثة االخرية بل انقشا هبدوء  

 ترتيبات دخوهلا.
وجد جو ان عليه ابالغ تشوك مبرض اخته 
,,فما كان من تشوك اال ان جاء مسرعا اىل  

 اليسون ترتقرق الدموع يف عينيه. 
 

لكن جو اقنعه ابن عليه التخفيف عنها مث 
طلب منه ان يدعه ينقلها اىل املستشفى وحده  

. 
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ذاهاهبا اىل املستشفى بليلة واحدة  لكن قبل 
جاءت ,,دايان وتشود مع الصغرييني لعيادهتا 

 واالطمئنان على صحتها.
 

وهاهي االن مستلقية بني ذراعي جو حتتاج اىل  
اكثر من قربه اجلسدي فطفقت تداعب جسده  

 فاوقف حركتها قائال:
 _ال !ايحبيبيت قال الطبيب الراحة التامة.

ر,ونسي رحلته اىل  وبقي معها جو ليل هنا
 بريطانية,كانت تتمسك به ايئسة وتقول: 
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 _قد التتاح لنا فرصة اخرى ايحبييب ؟
 

 شهق مذعورا:
 _ال ! اياهلي !التقويل هذا ! 

 ودفن راسه يف شعرها.
كرهت اليسون املستشفى كل الكره مع اهنا 

 كانت يف غرفة خاصة.
ومر اليومان بطء حىت حان موعد العملية 

هشها ان جو حني استيقظت صباحا ,,ومااد
كان على كرسي جبوار سريرها وعلى وجهه  
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نظرة ايئسة ,,وكانت حليته غري حليقة تشري اىل  
 انه هنا منذ وقت طويل. 

 
 قطبت جبينها قلقة وهي جتلس: 

حبييب....؟ -  
 فقال هلا بصوت خشن مرهق مرتبك:

 _لومت اياليسون مت معك!
 صاحت برعب: 

 _ال. 
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 فاصر متجهما :
_بلى اليسون علك ان حتيي من اجلي ومن 

 اجل اطفالنا فقاومي...... 
 ردت بلطف : 

_جو لن اقدر حىت بعد العملية بفرتة طويلة  
 على محل االطفال.

 
 برقت عيناه: 

اعرف هذا, والاعبا حىت وان كنت لن حتملي -
ابدا غري انين اعرف امهية االطفال يف نفسك 
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هل قليال ولذا سننجب اخريا,,امنا علينا التم
ذلك انين اريدك لنفسي اوال,لقد امرت  
بتحضري املزرعة لنا ,وامي ترتب لنا موعد 

 العرس.
 _جو..... 

_التفكري مسبقا , جافاين النوم ليلة امس 
فتمشيت قليال وقد شاهدت احدى الواجهات  

. 
 

 اخرج علبة خمملية من جيبه وفتحها: 
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_علمت انين جيب ان اهديك  
هري من نومه فجرا.اايه.....فاخرجت اجلوا  

واخرج خامتا دسه يف اصبع اليد اليسرى 
 الثالث.

_اريد ان تضعه حىت امتكن من وضع خامت 
 قانوين مكانه . 

انه خامت زواج رابط ذهيب رفيع يناسب اصبعها 
 متاما:

 _ماامجله جو ...لكن...... 
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 _لقد حفرت يف داخله كلمات )احبك ,جاك(
 اتسعت عيناها:

ي يكتبها هذا الصباح _وهل جعلت اجلواهر 
 ؟ايللرجل املسكني !لن يعود اىل هدوئه اثنية؟ 

 _رمبا ..... 
_انه خامت مجيل جو .....لكنين الاستطيع محله 

 اثناء العملية .
بل تستطعني ,فقد سالتهم واجابوين ابن الابس  

 بوضع خات الزواج. 
 



 - 537 - 

 _لكننا لسنا متزوجني .
 ملعت انر حترتق داخل عينيه الفحميتني .

_بل حنن متزوجان امام هللا واان اريد جزءا مين  
 ان يبقى معك طوال الوقت.

_سيبقى اخلامت معي .....ارات االزهار اليت  
قدمتها يل كولني يوم امس؟كيف حاهلا يف ادراة  

 اجمللة؟
 

 _عظيمة! 
 _امل تذهب اىل العمل ؟
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امته. متسك جيدا ابليد اليت تضع خ  
_ال,لن استطيع الرتكيز يبدو انين مل استطع 

 بدونك القيام بشيء .
ارادت ان تواسيه وان تساعده لكن مامن شيء 

 قد يسهل عليه الوضع.
 

دخلت ممرضة اىل الغرفة يف تلك اللحظة 
 ,وتوقفت وهي ترى جو قرب السرير .

 فقالت جبراة مثلما دخلت: 
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وج  _اخشى اين مضطرة اىل ان اطلب منك اخلر 
سيد لوتشي ......جب ان اجهز السيدة  

 ايليوت للعملية.
 

 ابيض وجه جو وبدا قلقا حمتقن الدم :
_هل لك متهلينا بضع دقائق وحدان ؟......لن 

 اطيل املكوث . 
هزت املمرضة راسها ببطء وابتسمت ابتسامة  

 تفهم:
 _بضع دقائق فقط. 
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 شد يده على يد اليسون.
اانين النين   _هل العملية عمل صائب؟ هل اان

اقنعتك ابجرائها ,,اليس من االفضل لو نتمتع 
 مبا تبقىلنا من وقت ونشكر هللا عليه؟

 
ملست وجهه ابصابع حمبة ,تعلم اهنا ستساعده  

 بقول احلقيقة :
_اريد اكثر من هذه املدة القصرية جو,احبك 
واريد ان اقضي ماتبقى من عمري معك ,,ان 
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ان ....النين كان هناك من تصرف اباننية فهو ا
مل اكن صادقة معك مبشاعري ,ظننت انين هبذا 
ساوفر عليك االمل...... لكن هذا كان خطا 
مين ساعيش ايجو.... والسبب حبنا,,,اريد 
العمر الطويل الالفراغ والوحدة,اتفهم هذا 

 حبييب؟قبلت اجراء العملية من اجلنا.
 

 _اليسون .....! 
 وتعانقا بقوة تتعلق به بشراسة: 
 _احبك ,احبك حبا مجا .
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_هذا كل مااريد ان اعرفه ..فساجلس هنا 
حىت تستيقظي وعندها ساقضي العمر كله 

 جبانبك.
 

وهذا ماكان .........فقد امضى العمر كله 
معها ,يراقبان اوالدمها يرتعرعون ويشبون 
 ,ويتنعمون برؤية حب ابويهم الذي الميوت.

 لتحميل مزيد من الرواايت 
املميزة احلصرية و     

 زوروا موقع مكتبة رواية 
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www.riwaya.ga  
 

هذه الرواية هي إهداء خاص ملشرتكي قناة 
 رواايت عبري على تيليجرام 
 رابط قناة رواايت عبري :

https://t.me/aabiirr  
 

عبري مبشاركة روابط رواايت هتتم قناة رواايت 
عبري و أحالم و خمتلف الرواايت الرومانسية 

 احلصرية و املميزة

http://www.riwaya.ga/
https://t.me/aabiirr
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 النهاية 


